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หัวขอวิทยานพินธ ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และผล 
  ที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจไทย 
ช่ือผูเขียน  ชัยรัตน  จุสปาโล 
อาจารยทีป่รึกษา รองศาสตราจารย ดร. สมบูรณวัลย  สัตยารกัษวิทย  
อาจารยทีป่รึกษารวม อาจารย  ดร. ปริญญา  เฟองวุฒ ิ
สาขาวิชา  บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต 
ปการศกึษา  2552 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการธุรกิจที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกัน   เพื่อศึกษา
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการธุรกิจที่รูปแบบ
การจัดองคการแตกตางกัน และเพื่อศึกษาผลของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ
ธุรกิจ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากองคการธุรกิจไทย จํานวน 541 องคการตามรายชื่อกิจการในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 150 องคการ ผูใหขอมูล คือ 
ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานใช คา
รอยละ คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของขอมูลจาก
ตัวอยาง 2 กลุม คือ ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหปจจัย สวน
การทดสอบสมมติฐานใช คาเอฟ F (F-Test)  คาที (t-Test)  และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(Correlation coefficient)  และไดสัมภาษณผูบริหารธุรกิจ และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขององคการที่มีคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจอยูใน
ระดับสูงและต่ําจํานวน 2 องคการ การวิเคราะหขอมูล  วิเคราะหเนื้อหาโดยตีความสรางขอสรุป ที่
ไดจากการสัมภาษณ 

ผลการวิจัยพบวา คะแนนแสดงระดับความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจมีคา 10.72 คิดเปนรอยละ 53.60 ของคะแนนเต็ม 20 มีปจจัยที่สําคัญ 3 
ประการ ที่มีอิทธิพลสามารถพยากรณความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจได คือ 1) การมีสวนของผูบริหารในการวางแผนทั้งกลยุทธธุรกิจและกลยุทธ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ  2) ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
3) การจัดการความรูและการสื่อสารระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ ปจจัย
ทั้ง 3 ประการ สามารถอธิบายความแปรปรวนของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ไดรอยละ 34.6 ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจของแตละประเภทอุตสาหกรรมในภาพรวมไมแตกตางกัน มีเฉพาะอุตสาหกรรม
ทรัพยากรที่มีคาความสอดคลองต่ํากวาอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาก องคการที่มีรูปแบบการจัดองคการ
ที่แตกตางกันมีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจตางกัน 
และความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจมีความสัมพันธเชิงบวก
ตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ขอมูลการสัมภาษณเชงิลึกไดจากผูบริหารขององคการที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจระดับสูงสุด เปนองคการทีอ่ยูในธุรกจิการเงนิ และระดับนอย
ที่สุด อยูในธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค ขอมลูที่ไดสนบัสนนุผลของการวจิยัเชงิปริมาณในประเดน็ความ
สนใจของผูบริหารธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ การประสานความรวมมอื
ระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผูบริหารธุรกจิและโครงสรางองคการ 
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ABSTRACT 

 
This research aimed to study the alignment of information technology strategy and 

business strategy of business organizations with different business types and organization structure 
types and the effects on information technology effectiveness. The target population comprised  541 
Thai business organizations listed on the Stock Exchange of Thailand with 150 organizations 
responded to the questionnaires.  The target informants were chief executive and chief information 
technology officers.  Data analysis for basic information employed mean, percent and standard 
deviation. The test for the difference between the data obtained from business executives and from 
information technology executives  was carried to validate the data.  The study also employed factor 
analysis to investigate factors affecting the alignment. Hypothesis testing used F-test, t-test and 
correlation coefficient. The chief information and chief executive officers from the two sampled 
organizations with the highest and lowest levels of alignment of information technology and business 
strategies were interviewed for in-depth information. 

Research results revealed a low level of information technology strategy and business 
strategy alignment of 10.72 out of 20 which accounted for 53.60 %.  Among variables related to 
coordination and relationship of the business executives and information technology executives, the 
alignment depended on three factors: 1) the chief information and chief executive officers’ 
participation in the planning of both information technology strategies and business strategies; 2) the 
chief executive officers’ awareness of the significance of and support for information technology; 3) 
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knowledge management and communication between the chief information and chief executive 
officers. The variance of alignment explained by these three factors was 34.6%. No significant 
difference of the alignment of information technology strategy and business strategy was detected 
among industry types, except only for the resource industry which had the lowest level of alignment. 
However, the organizations with different structural types had different levels of alignment. The data 
revealed a positive relationship between the alignment and information technology effectiveness. 

In-depth interviews were conducted with executives of two organizations in the finance 
and consumer products industries which showed highest and lowest levels of alignment, respectively. 
The information from the interviews confirmed the results from quantitative analysis in the following 
issues: business executive’s awareness and support of information technology development, 
cooperation between business and information technology executives and organization structure. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และผลที่มี

ตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจไทย ผูวิจัยไดนําเสนอบทนํา 
ประกอบดวย  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา คําถามการวิจัย วัตถุประสงคของงานวิจัย  
กรอบแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย คํานิยามศัพททั่วไปและคํานิยามเชิง
ปฏิบัติการ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และสรุป  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยอยาง
มาก โดยเกี่ยวของกับกิจกรรมทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค ระบบสังคมใหมเปนสังคมขอมูล
ขาวสาร ที่มนุษยสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประโยชนอยาง
เต็มที่ กอใหเกิดพัฒนาการที่รวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมือง และเทคโนโลยี   

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย เทคโนโลยีฮารดแวร เทคโนโลยีซอฟตแวร 
เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล (ครรชิต มาลัยวงศ, 2550) และ สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย และคณะ 
(2541) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชงานในองคการธุรกิจ เปนการใช วิธีการ องคความรู และ
อุปกรณ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การสื่อสาร การ
นําเสนอและการใชสารสนเทศสําหรับการดําเนินงานขององคการธุรกิจ   

ที่ผานมาองคการธุรกิจของไทยไดนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาใชในการ
ดําเนินงานขององคการธุรกิจกันมากขึ้น จากรายงาน Thailand ICT Indicator 2005 โดยศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (National Electronics and Computer 
Technology Center, 2005) แสดงคาใชจายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยขอมูลป 2004 แสดงให
เห็นสภาพตลาดที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาใชจายทั้งหมด 103,195 ลานบาท แบงเปน 
คาใชจายดานฮารดแวร 18,064 ลานบาท คาใชจายดานซอฟตแวร 17,934 ลานบาท คาใชจายดาน
การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 67,197 ลานบาท  องคการธุรกิจ มีการลงทุนทางดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการทํางานของ
องคการธุรกิจ ขณะเดียวกัน ผูบริหารขององคการธุรกิจที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย
ทํางานในองคการธุรกิจ  ก็มีความคาดหวังเรื ่องผลตอบแทนในการลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประสิทธิผลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหแกองคการธุรกิจ (Melville, Kraemer, and 
Gurbaxani, 2004; Ward  and Peppard, 2003)  

ปญหาที่สําคัญขององคการธุรกิจที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน
ธุรกิจ คือ ประสิทธิผลที่ไดรับจากผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Van Der Zee and De 
Jong, 1999)  เพราะโครงการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสวนใหญมีมูลคาสูง ดังนั้นเรื่อง
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเรื่องที่ผูบริหารธุรกิจ และผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งนักวิชาการ ใหความสนใจและตองการทราบแนวทางในการประเมิน
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ โดยแนวคิดหลักของเรื่องนี้ 
พิจารณาจากตนทุนและผลที่ไดรับ ซ่ึงผลไดรับ แยกเปน ผลไดที่ประเมินเปนตัวเลข และผลไดที่
ประเมินเปนตัวเลขไมได (สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย และคณะ, 2543) 

สําหรับประเทศไทยแมวาองคการธุรกิจที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชงานได
คาดหมายวาจะไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานั้น อยางแนนอน โดยไมมีการ
ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศกันอยางจริงจังถึงตนทุนและผลได 
เนื่องจากผูบริหารที่ตองการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมทราบวา
จะเริ่มอยางไร และใชตัวแปรใดเปนตัววัด และงานวิจัยดานประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการธุรกิจของไทย มีการศึกษานอยมาก จึงทําใหการศึกษาในเรื่องนี้ยังเปนที่
นาสนใจ 

 ประสิทธิผลของการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังคงมีนักวิชาการทําวิจัย
อยางตอเนื่อง (สมบูรณวัลย สัตยารักษวิทย และคณะ, 2543; Sauders and Jones, 1992; Singleton, 
McLean, and Altman, 1998; Chang, 2001; Myers, 2001; Hyonsong, 2002; DeLone and 
McLean,1992; 2002; 2003) เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศที่องคการธุรกิจนําเขามาใชงานนั้นมี
คาใชจายสูงและ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Carr, 2003) ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนหนึ่งมา
จาก กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กลยุทธธุรกิจ  เพราะจะทําใหองคการธุรกิจทราบทิศทาง
ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองกลยุทธธุรกิจ สงผลใหการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย ในทางตรงกันขามหากองคการธุรกิจไมสามารถจัดการกระบวนการที่ใหเกิดความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ อาจทําใหไดรับประสิทธิผลการ
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ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับต่ํา (Lederer and Mendelow, 1989) และทําใหไม
แนใจวาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนองความตองการขององคการธุรกิจไดอยางแทจริง 

ในตางประเทศมีการศึกษาเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจ ตอเนื่องหลายป จนถึงปจจุบันเรื่องนี้ก็ยังเปนที่นาสนใจศึกษาอยู (Lederer and 
Mendelow, 1989; Henderson and Vankatraman, 1993; Dennise, 2001; Luftman, Bullen, Liao, 
Nash, and Neuman, 2004; Rivard, Raymod, and Verreault, 2006; Strnadl, 2006; Oh and 
Pinsonneault, 2007; Gartlan and Shanks, 2007; Enrique and Yres, 2008; Vargas, Plazaola and 
Ekstedt, 2008) และการศึกษาเรื่องนี้ไดรับการการจัดอันดับ ใหเปนหัวขอที่นาสนใจตอการศึกษา
และวิจัยมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 1991 เปนตนมา (Swain, White, and Hurbert, 1995; Brancheau, 
Janz, and Wethderbe, 1996; Watson,  Kelly, Galliers, and Brancheau, 1997) และ ผลการสํารวจ
ของ Computer Sciences Corporation’s Annual Survey ป 2001 (Luftman et al., 2004; 
Sledgianowski, 2004; Rivard et al., 2006) ระบุวาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ถูกจัดอันดับใหอยูลําดับหนึ่งในสิบ ตลอดสิบกวาปที่ผานมา   

นักวิชาการของไทยรวมมือกับนักวิชาการตางประเทศ คือ Pimchangthong,  Plaisent 
และ Bernard (2003)  ไดจัดอันดับ เร่ืองนาสนใจดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 
โดยเปรียบเทียบใหเห็นประเด็นที่สําคัญในสวนของประเทศไทย กับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ และ
ประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงในประเทศไทยพบประเด็นที่สําคัญคือ ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจถูกจัดเปนอันดับหก  และเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนประเด็นในการทําวิจัยที่ประเทศที่พัฒนาแลว และประเทศกําลังพัฒนา
อ่ืน ๆ ไดใหความสนใจเปนลําดับตน ๆ ดวย   ดังนั้นจากศึกษาของ  Pimchangthong และคณะ 
(2003) แสดงใหเห็นวาการศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ และประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศองคการธุรกิจ ยังคงเปนประเด็นที่
ทันสมัยและมีสําคัญมากตอองคการธุรกิจของไทย 

เนื่องจากองคการธุรกิจ  มีคุณลักษณะที่แตกตางกัน ตามวัตถุประสงค ขนาด ประเภท
อุตสาหรรม และรูปแบบการจัดองคการธุรกิจ จากคุณลักษณะธุรกิจเหลานี้ มีผลตอแนวคิดใน  การ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการธุรกิจ (Fiedler, Grover and James, 1996) จากสภาพ
ปจจุบันยังไมพบขอมูลการศึกษา เรื่องคุณลักษณะธุรกิจกับความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ   ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ ศึกษาคุณลักษณะธุรกิจใน
สองประด็นหลัก คือ ประเภทอุตสาหกรรม และรูปแบบการจัดองคการธุรกิจ จะมีความแตกตางกัน
อยางไรในเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ขององคการ
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ธุรกิจของไทย ซ่ึงในเรื่องนี้ในประเทศไทยยังไมเคยมีใครศึกษามากอน  จึงเปนการสรางองคความรู
ใหม ที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการของประเทศไทย 

นอกจากนี้สาระสําคัญของงานวิจัยฉบับนี้ จะเปนการสรางองคความรูใหมในการวัด
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ โดยผูวิจัยพัฒนาเครื่องมือ
วัดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ที่แตกตางจากนักวิชาการ
ทานอื่น ๆ และในสวนการวัดประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดศึกษาตอยอด
องคความรูเร่ืองนี้จากนักวิชาการที่มีช่ือเสียง ทําใหไดเครื่องมือ การวัดความสอดคลองระหวาง    
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และเครื่องมือวัดประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมกับบริบทขององคการธุรกิจไทย และเปนการนําเสนอเครื่องมือ
ใหมเพื่อองคการในประเทศอื่น ๆไดพิจารณานําไปใชประโยชนตอไป 

 
1.2  คําถามการวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ และผลที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ
ไทย โดยผูวิจัยกําหนดคําถามการวิจัย  3  ขอดังนี้ 

1.2.1 องคการธุรกิจที่อยูในประเภทอุตสาหกรรมตางกัน จะมีความสอดคลองระหวาง กล
ยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกันอยางไร 

1.2.2 องคการธุรกิจที่มีรูปแบบการจัดองคการตางกัน จะมีความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกันอยางไร 

1.2.3 ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ สงผลตอ 
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจอยางไร 

 
1.3  วัตถุประสงคของการวจัิย 
 งานวิจัยฉบับนี้ เกี่ยวของกับ  กลยุทธ เทคโนโลยีสารสนเทศ  กลยุทธ ธุรกิจและ 
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยงานวิจัยนี้ตองการศึกษาความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และผลที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ โดยกําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัย 3  ขอดังนี้ 

1.3.1 เพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ของ
องคการธุรกิจที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกัน 
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1.3.2 เพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจของ
องคการธุรกิจที่รูปแบบการจัดองคการแตกตางกัน 

1.3.3 เพื่อศึกษาผลของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ ที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการธุรกิจ  
 
1.4  กรอบแนวคิดการวิจัย  

กรอบแนวคิดการวิจัยพัฒนามาจากความเปนมาและความสําคัญของปญหา การศึกษา
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และผลที่มีตอประสิทธิผล
การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจไทยโดยที่ตัวแบบกรอบแนวคิดการวิจัยนี้
ประกอบดวย 4 องคประกอบ องคประกอบที่หนึ่ง คือ ประเภทอุตสาหกรรมขององคการธุรกิจ 
องคประกอบที่สอง คือ รูปแบบการจัดองคการธุรกิจ องคประกอบที่สาม คือ ความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ องคประกอบที่ส่ี คือ ประสิทธิผลการ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

องคประกอบที่หนึ่ง ประเภทอุตสาหกรรมขององคการธุรกิจ เปนปจจัยหนึ่งที่มี
ผลกระทบตอ องคประกอบที่สาม คือ ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ  
กลยุทธธุรกิจ  ประเภทอุตสาหกรรมแบงตาม ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน 8 ประเภท คือ  
ทรัพยากร  อสังหาริมทรัพยและกอสราง บริการ เทคโนโลยี  วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม  ธุรกิจ
การเงิน  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และสินคาอุปโภคบริโภค ซ่ึงงานวิจัยนี้ตองการศึกษา
ประเภทอุตสาหกรรมขององคการธุรกิจที่มีลักษณะแตกตางกัน จะมีความสอดคลองระหวาง       กล
ยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกันอยางไร 

องคประกอบที่สอง รูปแบบการจัดองคการธุรกิจ เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอ 
องคประกอบที่สาม คือ ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
รูปแบบการจัดองคการธุรกิจ ไดแก องคการตามหนาที่ องคการตามกระบวนการ และองคการแบบ
ผสม ซ่ึงงานวิจัยนี้ตองการศึกษารูปแบบการจัดองคการธุรกิจที่มีลักษณะแตกตางกัน จะมีความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกันอยางไร  

องคประกอบที่สาม ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ หมายถึง การผสมผสานหรือความเหมาะสม ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและ     กล
ยุทธธุรกิจ ซ่ึงความสอดคลองนี้จะอธิบายไดในบริบทของ วัตถุประสงค เปาหมาย และลําดับ
ความสําคัญของกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชงานในองคการ
ธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคการธุรกิจ ใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ตามกลยุทธ

DPU



 6

ธุรกิจ ที่องคการธุรกิจกําหนดไว (Chan and Huff, 1993; Henderson and Venkatraman, 1991; 
Blaize and Benbasat, 2004; Luftman et al., 2004)  

ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เปนปจจัยหนึ่ง
ที่มีผลกระทบตอองคประกอบที่ส่ี  คือ  ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
งานวิจัยนี้ตองการ ศึกษาในประเด็นของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ จะสงผลตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ
อยางไร  

องคประกอบที่ส่ี ประสิทธิภาพผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระดับ
การบรรลุเปาหมายของผลการดําเนินงาน หรือความสําเร็จของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช
งานในการดําเนินงานขององคการธุรกิจ ซ่ึงทั้งส่ีองคประกอบมีความสัมพันธกันดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
ความสอดคลองระหวาง 

กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจ 

 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
ประเภทอุตสาหกรรม 

 
รูปแบบการจดัองคการ 
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1.5  สมมติฐานการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดสมมติฐานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและคําถามของ

งานวิจัย โดยแบงสมมติฐานของการวิจัยออกเปน 3 ขอดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ประเภทอุตสาหกรรมองคการธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล ตอความ

สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการจัดองคการธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล ตอความสอดคลอง

ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน 
สมมติฐานที่ 3  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  

มีความสัมพันธในเชิงบวก  ตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.6  ขอบเขตการวิจัย 
1.6.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

1.6.1.1  ศึกษาประเภทอุตสาหกรรม 
1.6.1.2  ศึกษารูปแบบการจดัองคการ 
1.6.1.3  ศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยุทธธุรกิจ 
1.6.1.4  ศึกษาประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.6.2  ขอบเขตดานประชากร 
งานวิจัยนี้  ประชากร คือ องคการธุรกิจของไทย แตเนื่องจากองคการธุรกิจไทยที่ถือวา

มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีมาตรฐานอยูในระดับสากลและมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางกวางขวาง เปนองคการธุรกิจขนาดใหญ และเปนองคการธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงเลือกองคการธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเปนกรอบตัวอยาง  จําวน  541 กิจการ เพื่อเปนตัวแทนองคการธุรกิจของประเทศ
ไทย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551)  ในจํานวน 541 กิจการนี้แบงตามประเภท
อุตสาหกรรมไดดังแสดงในตารางที่ 1.1  
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ตารางที่ 1.1   จํานวนองคการธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจําแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม 

 
ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนบริษัท 

1. ทรัพยากร   33 
2. อสังหาริมทรัพยและกอสราง                 114 
3. บริการ 93 
4. เทคโนโลยี 47 
5. วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม 75 
6. ธุรกิจการเงนิ 72 
7. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 53 
8. สินคาอุปโภคบริโภค 54 
รวม 8 กลุมอุตสาหกรรม                 541 

 
ที่มา:  ขอมูลรายช่ือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย, 2551) http://www.set.or.th/th/company/companylist.html 
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1.6.3  ขอบเขตดานตัวอยางและพื้นที่ศึกษาวิจัย 
การเลือกตัวอยางจากประชากร เลือกองคการธุรกิจไทยจากรายชื่อบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551) เพื่อเปนตัวแทน
องคการธุรกิจของประเทศไทย  

 
1.7  คํานิยามศพัทท่ัวไปและคํานิยามเชิงปฏิบัติการ 

1.7.1  คํานิยามศัพททั่วไป 
1.7.1.1  แผนกลยุทธ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของ

องคการธุรกิจโดยสอดคลองกับศักยภาพภายในขององคการธุรกิจ และแนวโนมของสถานการณ
ภายนอกขององคการธุรกิจ   

1.7.1.2  เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีสองดานหลัก ๆ ที่ประกอบดวย 
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมที่ผนวกเขาดวยกัน เพื่อใชใน
กระบวนการจัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรสารสนเทศในรูปตาง ๆ ไมวาจะเปนเสียง ภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยาํ 
และความรวดเร็วใหทันตอการนําไปใชประโยชนในองคการธุรกิจ (Peppard and Ward, 2004) 

1.7.2  คํานิยามเชิงปฏิบัติการ 
1.7.2.1  ประเภทอุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทอุตสาหกรรมขององคการธุรกิจแบง

ตามตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบงเปน 8 ประเภท ดังนี้   1. ทรัพยากร   2.  อสังหาริมทรัพย
และกอสราง  3.  บริการ   4.  เทคโนโลยี   5.  วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม 6.  ธุรกิจการเงิน 7. เกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร 8.  สินคาอุปโภคบริโภค (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,  2551) 

1.7.2.2  รูปแบบการจัดองคการธุรกิจ หมายถึง การแบงหนวยงานยอย และการ
บริหารงานในองคการโดยมีการจัดโครงสรางองคการออกเปนรูปแบบ ดังนี้  1.  แบงตามหนาที่   2. 
แบงตามกระบวนการทํางาน   3.  แบบผสม 

1.7.2.3   กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การกําหนดสวนผสมของขนาดการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ และรวมถึงความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ประยุกตใชงานในการดําเนินงานขององคการธุรกิจ   (Henderson    and Vankatraman, 1993)  

1.7.2.4  กลยุทธธุรกิจ  หมายถึง  แนวทางการดําเนินงานขององคการธุรกิจ มุงเนนสราง 
ความไดเปรียบในการแขงขัน โดยแบงเปนแนวทางตาง ๆ ไดแก  ผูนําดานตนทุนการดําเนินงาน 
การสรางความแตกตาง   การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม   นวัตกรรม   การเติบโต    และการจัดการ
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หวงโซอุปทาน  เพื่อใหองคการธุรกิจบรรลุเปาหมาย   (Porter, 1985;  Wiseman and MacMillan, 
1984) 

1.7.2.5 ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
หมายถึง  ระดับความตรงกันหรือเหมือนกันของ วัตถุประสงค เปาหมาย และลําดับ ความสําคัญของ  
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่องคการธุรกิจ นําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการดําเนินงาน  
เพื่อบรรลุ  วัตถุประสงค  เปาหมาย และลําดับความสําคัญในการ ดําเนินงานตามกลยุทธธุรกิจ ของ
องคการธุรกิจ (Chan et al., 1997; Henderson and Venkatraman, 1993; King and Teo, 1997; 
Easton, 2002) 

1.7.2.6 ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ผลการดําเนินงาน 
หรือความสําเร็จของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชงานในกระบวนการทํางานขององคการ
ธุรกิจ พิจารณาจาก ดานคุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) ดานคุณภาพของระบบ 
(System Quality) ดานคุณภาพการบริการ (Service Quality) ดานความพึงพอใจของผูใชงาน (User 
Satisfaction) และ ผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวม (Net Benefit)  (DeLone 
and McLean, 1992; 2002; 2003) 

 
1.8  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

งานวิจัยนี้คาดวาจะเปนประโยชนสําหรับผูบริหารองคการธุรกิจ  ผูบริหารดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

1.8.1 สําหรับประเทศไทยยังไมมีใครเคยศึกษาการวัดความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจมากอน คาดวางานวิจัยนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูบริหาร
องคการธุรกิจและ ผูบริหารทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขององคการธุรกิจไทย ในประเด็นเรื่อง
การสรางกระบวนการที่ทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจใหมากยิ่งขึ้น 

1.8.2 ประโยชนสําหรับนักวิจัยตามที่ อัสนีย กอตระกูล (2547) ไดกลาวถึงองคการธุรกิจของ
ไทย มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาก แตพบวาวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยยังมีนอย
มาก โดยเฉพาะงานวิจัยในประเด็นสําคัญในเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง งานวิจัย
ฉบับนี้จะเปนประโยชนสําหรับการวิจัยของไทย ในสาขาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะได
ศึกษาตอยอดเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และผลที่
มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจไทยตอไป 
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1.8.3 ประโยชนในดานการวัดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ   กล
ยุทธธุรกิจ และการวัดประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูวิจัยพัฒนา เครื่องมือ 
และ วิธีการวัด ที่แตกตางจากนักวิชาการในตางประเทศ เพื่อใหไดเครื่องมือใหม ซ่ึงองคการอาจ
นําไปใชงานในโอกาสตอไป  

1.8.4 เนื่องจากที่ผานมายังไมมีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับประเภทอุตสาหกรรม และรูปแบบ
การจัดองคการ กับความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ดังนั้น
คาดวางานวิจัยนี้ จะเปนประโยชน เพื่อนําเสนอขอมูลเชิงประจักษ โดยทดสอบความแตกตางของ 
ประเภทอุตสาหกรรม และรูปแบบการจัดองคการ วามีผลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ตางกันหรือไมอยางไร เพื่อเปนประโยชในการใชขอมูลนี้
เสนอแนะสําหรับผูบริหาร เพื่อปรับปรุงองคการใหเอื้อตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคการตอไป 

 
1.9  สรุป 

ในโลกของการประกอบการคาเสรี องคการธุรกิจ  มีการกําหนดกลยุทธ เพื่อใหองคการ
ธุรกิจมุงเนนไปสูการเพิ่มศักยภาพของการดําเนินงาน การแขงขัน และเพื่อการเจริญเติบโตของ
องคการธุรกิจ ซ่ึงปจจุบันอาจกลาวไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนปจจัยที่สําคัญมาก ปจจัยหนึ่งที่
จะเขามามีสวนชวยในการดําเนินงานขององคการธุรกิจ แตเนื่องจากโครงการลงทุนทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใชงบประมาณสูง ประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว ดังนั้นในการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับองคการธุรกิจ ตองดําเนินงานให
ถูกตองตามหลักการ เพื่อไมใหเกิดปญหาเรื่องการใชงานไมคุมคากับการลงทุนทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมากกวาหนึ่งทศวรรษที่ผานมา ผูบริหารองคการธุรกิจ ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนักวิชาการดานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังใหความสนใจเรื่องผลประโยชนที่
คาดวาจะรับการจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชงานในการดําเนินงานขององคการธุรกิจ 
(Pierce, 2002) ผูบริหารองคการธุรกิจ และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองตระหนักถึง
ความสําคัญ เรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และ
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่องคการจะไดรับ  โดยตองกําหนดกลยุทธ
รวมกันเพื่อใหกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนกลยุทธธุรกิจ เพราะจะไดนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาชวยในการดําเนินงาน เพื่อใหธุรกิจไดรับประโยชนจากการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยางเต็มศักยภาพ และตอบสนองความตองการของธุรกิจอยางแทจริง (Johnson, 2001)   
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ดังนั้นการศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
และผลที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจไทย เปนเรื่องที่
ทําให ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเปนอยางยิ่ง เพราะงานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ขององคการธุรกิจ เปนประโยชนตอการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ 
และงานวิจัยนี้จะเปนการสรางองคความรูใหมเกี่ยวกับเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการธุรกิจ  ที่มีประเภทอุตสาหกรรมและรูปแบบการ
จัดองคการแตกตางกัน     รวมถึงตัวแบบองคความรูใหมที่คาดวาจะได คือเรื่อง ความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการธุรกิจไทย  ใหกับวงการวิชาการทางดานการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของไทย  
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บทที่ 2   
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

  
การวิจัยเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ

ขององคการธุรกิจไทย และผลที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ
ธุรกิจไทย ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบดวย  แนวคิดทฤษฎี
เร่ือง เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสรางองคการและรูปแบบการจัดองคการ ประเภทอุตสาหกรรม
กับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
2.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทเปนอยางมาก ตอการพัฒนาประเทศไทย ทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ความมั่นคง และการศึกษา โดยที่รัฐบาลไทยไดกําหนดกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ  ใหเปนสังคมของภูมิปญญาและการเรียนรู 
สําหรับชวงเวลา พ.ศ. 2544-2553 ประกอบดวยองคประกอบหลักสามองคประกอบ ไดแก 
การลงทุนในการเสริมสรางทรัพยากรมนุษยที่มีความรูเปนพื้นฐานสําคัญ การสงเสริมใหมี
นวัตกรรมในระบบเศรษฐกิจและสังคม ลงทุนในโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ  และการสงเสริม
อุตสาหกรรมสารสนเทศ  จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ใหเปน
สังคมของภูมิปญญาและการเรียนรู สําหรับชวงเวลา พ.ศ. 2544-2553 ปจจุบันรัฐบาลไทยไดกําหนด 
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงคหลัก กลยุทธและการนําไปสูแผนปฏิบัติงาน เพื่อใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สําคัญ  5  กลุม  คือ    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานภาครัฐ (e-Government) 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานพาณิชย (e-Commerce) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม (e-Industry) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษา 
(e-Education) และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานสังคม (e-Society) (ศูนยเทคโนโลยี
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อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2545: 39-51) จากนโนบายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศไทย รัฐบาลใหการสนับสนุนใหองคการธุรกิจ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ดําเนินงาน   และจากสภาพการณปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานี้มีพัฒนาการและ
ความกาวหนามาก องคการธุรกิจตองติดตาม และเลือกใชใหเหมาะสม ในการดําเนินงานของ
องคการธุรกิจ เนื่องจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแตละประเภทอุตสาหกรรมอาจทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบที่สําคัญ ตอการดํารงอยูและการเจริญเติบโตขององคการธุรกิจใน
แตละประเภทอุตสาหกรรมนั้น  ๆ  

โดยทั่วไปแลวองคการธุรกิจ ตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ 
สามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ใชเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของแตละกิจกรรมตามหนาที่ทางธุรกิจ และมีแนวโนมที่มีการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเชิงกลยุทธมากขึ้น เพื่อพัฒนาและรักษาความสามารถในการแขงขัน   

ดังนั้นในการทบทวนวรรณกรรม ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารเทศในครั้งนี้จะเปน
เรื่อง ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  แนวโนมพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับองคการธุรกิจ 

2.1.1  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความหมายที่หลากหลาย  Parker  Benson และ Trainor (อางใน 

Chin-Yuen Huang, 2003: 17) ไดนิยาม เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบดวย 
เทคโนโลยีฮารดแวร เทคโนโลยีซอฟตแวร เชน อุปกรณคอมพิวเตอร ฐานขอมูล โปรแกรม
ประยุกต และอุปกรณอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

Ward และ Peppard (2003: 3) ไดนิยาม เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ส่ิงที่สามารถ
จับตองได หรือ ฮารดแวร เชน เครื่องแมขาย คอมพิวเตอรสวนบุคคล อุปกรณเครือขาย และอุปกรณ
อ่ืน ๆ และส่ิงที่จับตองไมได หรือซอฟตแวร เชนซอฟตแวรประยุกต และ ยังรวมถึงการอํานวย
ความสะดวกในการใชงาน เชน การเขาถึง การประมวลผล การจัดเก็บ การสงมอบ การแลกเปลี่ยน 
ขอมูล สารสนเทศ และเนื้อหาทางดานดิจิทัลอ่ืน ๆ   

Turban Leidner Mclean และ Wetherbe (2004: 17) ไดนิยาม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง ชุดของระบบคอมพิวเตอรที่องคการใชงาน ประกอบดวย ฮารดแวร ซอฟตแวร ฐานขอมูล 
การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 

กลาวโดยสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่มีสวนประกอบ
เหมือนกับระบบสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย อุปกรณคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ซอฟตแวรเพื่อ
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การประยุกตใชงาน โดยทําหนาที่ประมวลผลขอมูล สงมอบขอมูลสารสนเทศ รวมถึงการใหบริการ
ดานสารสนเทศ เพื่อการใชงานในการดําเนินงานขององคการธุรกิจ  

2.1.2  แนวโนมพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มนุษยเรารูจักคอมพิวเตอรคร้ังแรกตั้งแตป ค.ศ. 1943 การใชคอมพิวเตอรทําใหเปนที่มา

พัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Luftman et al., 2004: 4) ซ่ึงแนวโนมพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ แบงเปน 3 มุมมองคือ 1. คอมพิวเตอร (Computing) 2. การสื่อสารขอมูล 
(Telecommunications) 3. การพัฒนาซอฟตแวร (Software Development)  รายละเอียดแสดงในภาพ
ที่  2.1 

คอมพิวเตอรในยุคแรก เครื่องคอมพิวเตอรมีขนาดใหญ เชน เครื่องเมนเฟรม ในเวลา
ตอมา พัฒนาการตัวเครื่องคอมพิวเตอรเล็กลง เปนมินิคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
และพัฒนาไปสูเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กมาก (Pervasive Computing) สวนความเร็วในการ
ประมวลผลขอมูลมีความเร็วเพิ่มสูงขึ้นแบบกาวกระโดด โดยสามารถนําเครื่องคอมพิวเตอร
ประยุกตใชงานไดหลากหลายรูปแบบ 

การสื่อสารขอมูล พัฒนาการเริ่มตนดวยการใชสายสัญญาน ในการรับและสงขอมูล 
ตอมามีการพัฒนาสัญญานการรับและสงขอมูลแบบไรสาย (Wireless) เพื่อใชในการสื่อสารขอมูล  

การพัฒนาซอฟตแวร เพื่อใหมีระบบสารสนเทศใชงานในการดําเนินงานขององคการ 
พัฒนาการในดานนี้เร่ิมดวย การใชภาษาคอมพิวเตอรเพื่อเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมและนํา
โปรแกรมเหลานั้นไปประยุกตใชงานในองคการธุรกิจ เชน ภาษาเครื่อง ภาษาแอสแซมบลี ภาษายุค
ที่ 3 ภาษายุคที่ 4 และปจจุบันการเขียนโปรแกรมเพื่อการใชงานไดใชเครื่องมือกลุม เว็บเซอรวิส ทํา
ใหการเขียนโปรแกรมเพื่อการใชงานทําไดอยางรวดเร็วมากขึ้น และโปรแกรมเหลานั้นสามารถใช
งานบนอินเทอรเน็ตได  
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Abacus Adding 
machines Mid-range Pocket Embedded/Pervasive 

Fingers Tabulation 
machine Mainframes PC Wearable 

 1. พัฒนาการดานคอมพิวเตอร   
      
Speech Telegraph Radio Digital wired Optical Digital wireless 

Messengers Telephone TV (high band width radio) Internet 
2. พัฒนาการดานการสื่อสารขอมูล  

 

 Machine language 
(1GL) 

 
Cobol (3GL) 

 
Web services 

Plug-boards (wired)                  Assembler (2GL)                         4GL 
3. พัฒนาการดานการพัฒนาซอฟตแวร  

 
พัฒนาการ 

เวลา 
 

ภาพที่ 2.1  วิวฒันาการองคประกอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Evolution of Key IT Components) 
 

ที่มา:  Luftman et al. (2004). Managing The Information Technology Resource.  p. 4. 
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2.1.3  เทคโนโลยีสารสนเทศกับองคการธุรกิจ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบบาทสําคัญตอองคการธุรกิจ โดยที่เทคโนโลยี

สารสนเทศชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ ชวยสรางความสามารถในการ
แขงขัน และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตแกองคการธุรกิจ (Powell and Dent-Micallef, 1997; Piccoli 
and lves, 2005) พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ สรางความทาทายตอผูบริหารในการ
บริหารงานทั้งในปจจุบันและอนาคต (Porter and Millar, 1985) โดยเฉพาะการบูรณาการระหวาง
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการดําเนินธุรกิจ  โดยมีระบบสารสนเทศทางธุรกิจสนับสนุนการ
ดําเนินงานของธุรกิจใหดําเนินการอยางเปนระบบ ระบบสารสนเทศสามารถจําแนกตามหนาที่ทาง
ธุรกิจ (Turban et al., 2004: 44) ดังตอไปนี้  1.  ระบบสารสนเทศดานการบัญชี (Accounting 
Information System)  2.  ระบบสารสนเทศดานการเงิน (Financial Information System)    3.  ระบบ
สารสนเทศดานการตลาด (Marketing  Information  System)  4.  ระบบสารสนเทศดานการผลิตและ
การดําเนินการ  (Production  and  Operations  Information  System) 5. ระบบสารสนเทศดาน
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) นอกจากนี้ มีนักวิชาการหลายทาน 
(Laudon and Laudon, 2004: 38-45; Turban  et  al., 2004: 40-50) ไดจําแนกระบบสารสนเทศตาม
ผูใชงานในโครงสรางองคการ ไดแก 

1.  ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems)  เปนระบบที่ทําหนาที่
ในการปฏิบัติงานประจําและทําการบันทึกจัดเก็บ ประมวลผลรายการที่เกิดขึ้นในแตละวันและให
สารสนเทศ สรุปเบื้องตนของการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น โดยสารสนเทศที่ไดในระบบนี้ สนองความตองการของผูปฏิบัติงานและหัวหนางานระดับตน 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานประจําได ในขณะเดียวกัน ก็จะเปนฐานขอมูล เพื่อสรางสารสนเทศสนอง
ความตองการบางสวน ของผูบริหารระดับสูงดวย 

2.  ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  (Office Automation Systems) เปนระบบที่ชวยสนับสนุน
งานธุรการในองคการธุรกิจ  เพื่อใหพนักงานในระดับธุรการ  สามารถทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ระบบนี้จะทําการประสานการทํางานของบุคลากร ซ่ึงอยูในสถานที่ตางกัน ระบบจะ
สรางการติดตอระหวางพนักงานและบุคคลภายนอก รวมทั้งองคการธุรกิจอ่ืนดวย เพื่อใหมีการ
ส่ือสารขอมูล 

3.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) เปนระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับผูบริหารระดับกลาง เพื่อใชในการวางแผนบริหารจัดการและ
ควบคุมงาน โดยทั่วไประบบนี้จะเชื่อมโยงขอมูลที่อยูในระบบประมวลผลรายการเขาดวยกัน เพื่อ
สรางสารสนเทศที่เหมาะสมและจําเปนตอการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ รูปแบบของผลลัพธจาก 
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ระบบนี้ มักอยูในรูปของรายงานตาง ๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมักใชประโยชนสําหรับ
ผูบริหารระดับกลาง 

4.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) เปนระบบที่ชวยผูบริหาร 
ในการตัดสินใจ สําหรับปญหามีโครงสรางหรือข้ันตอน การหาคําคอบที่แนนอนตายตัว เพียง
บางสวน หรือเปนกรณีเฉพาะ ซ่ึงโดยปกติ จะตองอาศัยทั้งขอมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการ
มาประกอบกัน นอกจากนี้ ระบบนี้สามารถเสนอทางเลือกตาง ๆ ใหผูบริหารพิจารณา เพื่อเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณหนึ่ง ๆ ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดได 

5. ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง (Executive Information Systems) เปน
ระบบที่สรางสารสนเทศเชิงกลยุทธสําหรับผูบริหารระดับสูง จําเปนตองอาศัยขอมูลจากภายนอก
กิจการเปนอยางมาก  เพื่อจะไดทราบถึงความเปนไปและแนวโนมของสภาพแวดลอมและ
คูแขง โดยตองนําขอมูลและแนวโนมดังกลาว มาพิจารณาประกอบกับขอมูลที่เปนความสามารถ
ขององคการ รวมทั้งขอไดเปรียบเสียเปรียบขององคการ  

นอกจากการจําแนกระบบสารสนเทศทั้งสองประเภทขางตน ปจจุบันองคการธุรกิจใช
เทคโนโลยีสารเทศในลักษณะที่ใชงานโดยภาพรวมทั่วทั้งองคการ (Enterprise Systems) และให
ความสําคัญกับการทํางานบนอินเทอรเน็ตมากขึ้น โดยองคการธุรกิจไดมองไปถึงโอกาสทางธุรกิจที่
จะเขาสู ยุคอีคอมเมิรส (e-Commerce) โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานตามหวงโซคุณคา
ของสารสนเทศธุรกิจ อันไดแก ระบบการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management Systems) 
ระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ (Enterprise Resource Planning Systems) ระบบการจัดการลูกคา
สัมพันธ (Customer Relationship Management Systems)   และ ระบบการจัดการความรู  (Knowledge 
Management Systems)  (Laudon and Laudon, 2004: 120)  

จากที ่กลาวมาขางตน  สรุปไดวาองคการธุรกิจไดเริ ่มตระหนักถึงศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เขามามีบทบาทในการเปลี่ยนภาคธุรกิจทั้งใน ระดับบุคคล ระดับฝายหรือ
กลุมคนที่ทํางานในแตหนาที่ ระดับองคการ และระดับการประสานงานกับหนวยงานภายนอก
องคการ เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการดําเนินงานขององคการสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง 
นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลายเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จขององคการ โดยเฉพาะใน
ภาคธุรกิจที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานของธุรกิจอยางเปนระบบ โดยถูกออกแบบพัฒนา ใหปฏิบัติงานตามหนาที่ทางธุรกิจ 
ตลอดจนชวยสงเสริมใหทั้งองคการสามารถประสานงานและใชขอมูล รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้ง ในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร ภายในองคการ  รวมถึงปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศของ
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องคการสามารถขยาย ขอบเขตการดําเนินงาน ครอบคลุมการใชงานของลูกคา ผูขายวัตถุดิบ และ
พันธมิตรทางธุรกิจ ทําใหเกิดการใชสารสนเทศรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (Luftman et al., 2004: 7)  

 
2.2  โครงสรางองคการและรูปแบบการจดัโครงสรางองคการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหแนวทางการดํา เนินงาน  ขององคการ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพราะเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามาเกี่ยวของในลักษณะที่กอใหเกิดเปลี่ยนแปลงใน
เร่ืองความสามารถในการคนหา การคนคืน การจัดเก็บ และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศที่เกิดขึ้น
ควบคูกับกิจกรรมในการดําเนินงานขององคการ ดวยเหตุนี้เองทําใหมีผลกระทบตอระบบการ
บริหารจัดการ และโครงสรางองคการ (Roger, 2004: 328; Rockart and Scott Morton, 1984: 12; Er, 
1987: 35)   

องคการ (Organization) หมายถึง การรวมตัวของคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปเพื่อดําเนิน
กิจกรรมใด ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว อาจจะเปนการรวมของปจเจกบุคคล หรือกลุม
ที่หลากหลายเขาดวยกัน โครงสรางองคการ (Organization Stucture) หมายถึง ระบบที่เปนทางการ
เกี่ยวของกับการทํางาน การรายงานผลงาน การควบคุมงาน การประสานงานรวมกัน และการ
สงเสริมการทํางานของบุคลากร เพื่อใหเกิดความรวมมือกันทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ 
(George and  Jones, 1995: 529) โครงสรางองคการเปรียบเปนจุดศูนยกลางที่จะทํางานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิผลกับองคการ โครงสรางองคการจะตองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมขององคการ 
โดยทั่วไปแลวโครงสรางองคการมีองคประกอบพื้นฐาน 5 เร่ือง ดังนี้  1.  รูปแบบการรายงานผล
การดําเนินงาน   2.  จํานวนบุคลากรที่อยูในสายบังคับบัญชา  3.  ฝายหรือหนาที่งานตาง ๆ  4.  ความ
รับผิดชอบในหนาที่งาน  5. ลักษณะการประสานงานภายในองคการ  และองคการจะมีรูปแบบการ
จัดโครงสรางองคการ ที่แตกตางกันเพื่อการทํางานขององคการ โดยสามารถไดแบง  3 รูปแบบดังนี้  
(George and  Jones, 1995) 

1.  โครงสรางองคการตามหนาที่งาน (Functional Structure)  โครงสรางองคการตาม
หนาที่ เปนโครงสรางองคการที่จัดไดงายและเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป โครงสรางองคการนี้ใช
หลักการเรื ่องการรวมศูนยในการดําเนินงานและมีการแบงงานกันทําตามฝายงานตาง  ๆ 
โครงสรางองคการนี้เหมาะกับองคการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยจะตั้งฝายยอย ๆ เปนแนวตั้ง
ตามหนาที่ของธุรกิจ ไดแก ฝายการตลาด ฝายการเงิน ฝายทรัพยากรมนุษย หรือฝายอื่น ๆ เปนตน 
โดยท่ีบุคคลากรที่มีหนาที่งานเดียวกันอยูฝายเดียวกัน เนนการควบคุมและคํานึงประสิทธิภาพ 
โครงสรางองคการนี้ เหมาะกับสภาพแวดลอมที่ไมผันผวนมากนัก (Nahavandi and  Malekzadeh, 
1999)  Boron และ Greengerg (1999) กลาววาโครงสรางองคการนี้ เนนสงเสริมใหพนักงาน
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ทํางานประจําในหนาที่ของตนเอง ทําใหไมเกิดนวัตกรรมในการทํางาน Hammer และ Champy 
(1993) กลาววาโครงสรางองคการนี้ เปนอุปสรรคตอการปรับร้ือระบบ 

โครงสรางองคการรูปแบบนี้ มีขอดีดังนี้ ใหบุคลากรที่อยูในฝายตามหนาที่ทางธุรกิจ
สามารถแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และทักษะในการทํางานรวมกัน  บุคลากรในฝายสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองใหสูง เพื่อความกาวหนาในอาชีพ  เพื่อสํารองกําลังพลในกรณีมีการ
โยกยายใหไปทํางานขามสายงาน หรือในกรณีที่บุคลากรลาออก จะไดมีบุคลากร ที่มีความสามารถ 
ดําเนินงานตอไปได ทําใหผูบริหารสามารถประเมินผลการดําเนินงานของผูใตบังคับบัญชาไดงาย  
และทําใหสามารถกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานตางๆ ไดงาย 

สวนขอเสียของโครงสรางองคการรูปแบบนี้มีดังนี้  แตละฝายมีความเปนตัวเองแยก
ออกจากฝายอ่ืน ๆ ทําใหการประสานงานเปนไปไดยาก  การทํางานที่เปนแบบแยกฝายอาจจะทําให
เกิดปญหาที่เกิดจากฝายที่หนึ่งเปนปญหาของฝายอื่น  ๆ   ทําใหเกิดปญหาการสื่อสาร ลําดับ
ความสําคัญในการทํางานแยกสวน เพราะตองรายงานตามสายบังคับบัญชา งานที่เปนลักษณะ
โครงการอาจมีปญหาเพราะแตละฝายไมไดเปนผูรับผิดชอบโดยตรง 

2.  โครงสรางองคการตามกระบวนการทํางาน  (Process Structure)  โครงสรางองคการ
รูปแบบนี้  ใชหลักการกระจายอํานาจ โดยเนนรวมกระบวนการทํางานในหลายหนาที่งานใหเปน
หนวยงานยอย เพื่อการทํางานมีความคลองตัว ในการทําตลาด มีการกระจายอํานาจโดยรวมหนาที่
งานตางๆ ใหอยูในหนวยงานเดียว เชน ธนาคาร มีโครงสรางองคการแบงเปน ฝายธุรกิจลูกคาราย
ยอย ฝายลูกคาองคการ ฝายลูกคาสวนงานราชการ ในแตละฝายจะประกอบดวยหนาที่ทางธุรกิจตาง ๆ 
อยูภายในอยูแลว เชน หนาที่ดานการขาย หนาที่ดานการเงิน หนาที่บัญชี หนาที่ดานกฎหมาย ดาน
ทรัพยากรมนุษย หรือหนาที่ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ จะสังเกตไดวาองคการที่แบงตามกระบวนการ
ทํางาน จะมีโครงสรางงานหนาที่งานยอยเปนลักษณะการทํางานขามสายงาน เพื่อวัตถุประสงคการ
ทําตลาดและการขายขององคการ  

โครงสรางองคการรูปแบบนี้ มีขอดี ดังนี้  การจัดลําดับความสําคัญในแตละหนาที่งาน
ตางๆ ขึ้นอยูกับความสําคัญของตลาดและลูกคาเปนหลัก  การสื่อสารทําไดเร็ว เพราะสมาชิกแตละ
คนทราบบทบาทหนาที่ดี  และบุคลากรมีวิธีในการเรียนรูการทํางานรวมกัน มีการใชทักษะ ความรู 
ในหลายหนาที่งานรวมกันทํางานเพื่อตอบสนองตอความตองการตลาดและลูกคาเปนหลัก  (Boron 
and Greengerg, 1999) 

ในดานขอเสีย มีดังนี้  บุคลากรทํางานอาจไมมีความกาวหนาในสายอาชีพของตนเอง  
การประเมินผลการดําเนินตองประเมินเปนรายบุคคล และในกรณีที่บุคลากรลาออก อาจทําใหเกิด
ปญหาการทํางานได   
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3.  โครงสรางองคการแบบผสม (Matrix Structure)  โครงสรางองคการรูปแบบนี้ ใช
หลักการทั้งสองแบบคือแบบรวมศูนยและแบบกระจายอํานาจ โดยรวมองคการตามหนาที่งานและ
องคการตามกระบวนการ เพื่อลดขอเสียขององคการทั้งสองแบบ โครงสรางองคการรูปแบบนี้สราง
ขึ้นเพื่อใหเกิดความคลองตัวของทีมงานโครงการที่มีบุคลากรที่มาจาก ผูเชี่ยวชาญในแตละหนาที่
งาน และผูเชี่ยวชาญในตัวสินคาหรือบริการในโครงการนั้น เปาหมายของโครงสรางองคการ
รูปแบบนี้ตองการใหเกิดการผสมผสานระหวางบุคลากรสองกลุมขางตน เพื่อที่จะไดใชทรัพยากร
ใหคุมคามากที่สุดและทําใหเกิดการรวมแรงรวมใจในการทํางานที่ตองรับผิดชอบรวมกัน 

โครงสรางองคการรูปแบบนี้  มีบุคลากรทํางานแบบขามสายงาน โดยรวมกันเปน
ทีมงาน ขณะเดียวกันบุคลากรยังคงอยูในสังกัดตามหนาที่งานเดิม ทําใหบุคลากรมีหัวหนางาน 2 
คน คือ หัวหนาทีมงานแบบขามสายงาน และหัวหนาตามหนาที่งานสายงานเดิม โดยมีขอดีคือ 
บุคลากรสามารถกาวหนาตามสายงานอาชีพไดตามลําดับ และขณะเดียวกันก็สามารถเรียนรูการ
ทํางานแบบขามสายงานเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดหรือลูกคา (Nahavandi and  
Malekzadeh, 1999) 

องคการแบบผสม มีขอเสีย คือ บุคลากรมีหัวหนางาน 2 คน อาจทําใหเกิดความขัดแยง
ในการบริหารงาน ซ่ึงผลงานถูกประเมินจากหัวหนางาน 2 คน ถาหัวหนางานทั้งสองมีมุมมองที่
แตกตางกันจะทําใหผลงานของบุคลากรที่อยูภายใตบังคับบัญชาไมชัดเจน นอกจากนั้น อาจจะทํา
ใหบุคลากรเกิดความสับสนในการจัดลําดับความสําคัญของงานวาจะตองดําเนินงานในสวนไหน
กอนหลัง (Nahavandi and  Malekzadeh, 1999) 

Linowes (1984) ศึกษาเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลขอมูล กับ
โครงสรางองคการ และกลยุทธองคการธุรกิจ โดยศึกษาจากอุตสาหกรรมคาปลีก ผลการศึกษา
พบวา โครงสรางองคการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลขอมูล ทําใหองคการสราง
ความแตกตางในการแขงขันได  โดยที่การใชเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลขอมูล ขึ้นอยูกับ
คุณลักษณะการคา และผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลขอมูล ชวยทําใหลดตนทุนการ
ดําเนินงานและชวยสรางรายไดใหกับองคการได 

Sujitparapitaya  Sutee (2000)  ศึกษาผลกระทบการใชคลังขอมูลกับโครงสรางองคการ  
โดยศึกษาความสัมพันธระหวางคลังขอมูลกับโครงสรางองคการ ในการศึกษานี้ รูปแบบการ
จัดองคการ แบงเปน 2 แบบ คือ โครงสรางองคการตามหนาที่งาน และโครงสรางองคการตาม
กระบวนการทํางาน และศึกษาเรื่องการรวมอํานาจการตัดสินใจดําเนินการเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศไวที่สวนกลางวาสงผลกระทบการใชคลังขอมูลขององคการดวยหรือไม ผลการศึกษา
พบวาโครงสรางองคการตามหนาที่งานและมีการรวมอํานาจการตัดสินใจดําเนินการเรื่อง
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เทคโนโลยีสารสนเทศไวที่สวนกลาง  เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการติดตั้งการใชงานคลังขอมูลของ
องคการ 

Croteau  Solomon Raymond และ Bergeron  (2001)   ศึกษาเรื่อง โครงสรางพื้นฐาน
องคการ (Organization Infrastructure) กับความสอดคลองของโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยที่โครงสรางพื้นฐานองคการ ศึกษาจาก ปจจัยตาง ๆ  เชน การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน 
ความรวมมือ  การมอบอํานาจ การปรับตัว และการเรียนรู ผลการศึกษาพบวา การที่โครงสราง
พื้นฐานองคการ มีความสอดคลองกับโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนปจจัยที่มี
อิทธิพล ตอผลการดําเนินงานขององคการธุรกิจ  

Periasamy Wei Loong Wei Ming และ Chuan Wei (2002) ศึกษาเรื่องโครงสราง
องคการที่เหมาะสมกับการคาขายบนอินเทอรเน็ต (Electronic Commerce) โดยการสัมภาษณ
ผูบริหารระดับสูง ผลการวิจัยพบวา โครงสรางองคการแบบผสม เปนโครงสรางองคการที่เหมาะสม
กับการคาขายบนอินเทอรเน็ต ที่ประกอบดวยผูเช่ียวชาญในหนาที่งาน และผูเช่ียวชาญในตัวสินคา 
มารวมเปนทีมงานเพื่อรวมกันทํางาน ในการบริการการคาขายบนอินเทอรเน็ต  

Nickels (2005) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง วัฒนธรรมองคการ กับ ความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรม
องคการที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมภายนอก  และมีโครงสรางองคการแบบยืดหยุน มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
และระดับความกลมกลืนของวัฒนธรรมองคการที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมภายนอก กับการ
ทํางานที่มีโครงสรางองคการแบบยืดหยุน มีอิทธิพลและสามารถพยากรณ ระดับคาสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจได 

Barnes (2006) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง โครงสรางองคการกับการกระจายอํานาจ
ใหบุคลากรทั้งปจเจกบุคคล และกลุมบุคคลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงาน 
โครงสรางองคการที่มีลักษณะการกระจายอํานาจใหกับบุคลากร ทําใหองคการสามารถปรับตัว
ใหทันกับสภาพแวดลอมทางแขงขันขององคการ พบวาปจเจกบุคคล และกลุมบุคคล ที่ใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทํางาน มีสารสนเทศ สามารถวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจเพื่อตอบสนอง
ตอสภาพแวดลอมของการแขงขันไดดี 

Gartlan และ Shanks (2007) ศึกษาเรื่องโครงสรางองคการกับความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ในประเทศออสเตรเลีย  ผลการศึกษาพบวา รูปแบบ
การจัดองคการ เปนส่ิงที่ชวยอํานวยความสะดวกใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
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Chen (2007)   ศึกษา เร่ืองความสัมพันธระหวาง เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสราง
องคการ การทํางานแบบขามสายงาน ผลที่มีตอการพัฒนาสินคาใหม ผลการศึกษาพบวา การลงทุน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการฝกอบรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธเชิงบวกตอ
การทํางานขามสายงานและโครงสรางองคการแบบไมเปนทางการ ที่มีการกระจายอํานาจ มี
ความสัมพันธเชิงบวกตอการทํางานขามสายงาน  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชใน
กระบวนการทํางานขององคการมีผลตอการพัฒนาสินคาใหม 

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา องคการมีรูปแบบการจัดโครงสรางองคการ 3 แบบ คือ  
โครงสรางองคการตามหนาที่ ใชหลักการรวมศูนยการทํางาน และแบงงานตามหนาที่ธุรกิจ 
โครงสรางองคการตามกระบวนการ ใชหลักการทํางานกระจายอํานาจ รวมหลายหนาที่งาน เพื่อ
ตอบสนองตอตลาดที่องคการเขาไปแขงขัน และโครงสรางองคการแบบผสม ใชหลักการทั้งสอง
แบบ คือ งานบางสวนมีการรวมไวที่สวนกลางและงานบางสวนมีการกระจายอํานาจ เพื่อตอบสนอง
ตอการตลาดที่องคการเขาไปแขงขัน  ไมวาองคการจะมีรูปแบบการจัดโครงสรางองคการเปนแบบ
ใด ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาไปมีบทบาทในฐานะเปนเครื่องมือ เพื่อสรางสารสนเทศ ที่
เกิดขึ้นจากการทํางานในองคการ บุคลากรและผูบริหารขององคการ มีความจําเปนตองใช
สารสนเทศเพื่อการดํา เนินงานประจําวัน  และรวมไปถึงการใชสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจในการดําเนินงานขององคการ แตสําหรับการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดโครงสราง
องคการ กับเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จาก
ที่กลาวมาขางตนพบวานักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ยังมีนอยมาก  และพบวาไมมีนักวิชาการไดศึกษา
เจาะจงวา รูปแบบการจัดโครงสรางองคการ ที่แตกตางกัน สงผลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกันอยางไร เพื่อใหประเด็นนี้มีขอมูลเชิงประจักษ 
ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษารูปแบบการจัดโครงสรางองคการ ตามหนาที่งาน ตามกระบวนการ
ทํางาน และองคการแบบผสม  ที่แตกตางกัน จะสงผลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกันอยางไร 

 
2.3  ประเภทอุตสาหกรรม กับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเภทอุตสาหกรรมที่แตกตางกันมีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
ขึ้นอยูกับการจัดการเชิงกลยุทธของแตละองคการในแตละอุตสาหกรรม (Chatterjee, Richardson 
and Zmud, 2001; Armstrong and Sambamurthy, 1999) และผลการดําเนินงานขององคการขึ้นอยู
กับระดับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกันในหลายประเภทอุตสาหกรรม  (Im, Dow 
and Grover,  2001; Jarvenpaa and Ives, 1990) 
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Johnston และ Carrico (1988) ศึกษาความสามารถการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจาก 11 
อุตสาหกรรม ใน 3 กลุม คือ กลุมอุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานและอุตสาหกรรมน้ํามัน กลุม
อุตสาหกรรมอาหารและสินคาทั่วไป กลุมอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมการเงิน และอุตสาหกรรม
การบิน พบวาในกลุมแรกไมไดใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ แตไดนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพื่อปรับปรุงการบริหาร และการตัดสินใจเปนสวนใหญ สวนในกลุมที่สองใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ แตก็ยังไมครอบคลุมทุกหนาที่งาน และกลุมที่สามใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยุทธมากที่สุด โดยนํามาใชเพื่อสรางสินคาและบริการ รวมถึงใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับผูจัดจําหนายสินคา และลูกคา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํางานที่มี
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนพื้นฐานในการทํางาน 

อุตสาหกรรมที่แตกตางกันมีโอกาสการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันไป บาง
อุตสาหกรรมมีความถี่สูงในการพัฒนาตัวสินคาหรือบริการใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคา ทําใหอุตสาหกรรมเหลานั้นมีความจําเปนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาสินคาและ
บริการดวย (Kotabe and Swan, 1995) โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาที่จําเปนตองใช
เทคโนโลยีช้ันสูง เชน อุปกรณโทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร อุปกรณอิเล็คทรอนิกส ตาง ๆ สินคา
เหลานี้มีชวงอายุส้ัน เพราะเทคโนโลยีในตัวสินคานั้นเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  (Zahra and 
Nielsen, 2002) 

Chatterjee Richardson และ Zmud (2001) ศึกษาผลกระทบการเขามารับตําแหนงใหม
ของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงที่มีตอของราคาหุนขององคการ พบวา กลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศของอุตสาหกรรมมีความแตกตางกันทั้ง 3 อุตสาหกรรม ซ่ึงประกอบดวย 
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมการคาปลีก อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา อุตสาหกรรมทั่วไป  
ในกลุมแรก กระบวนการทางธุรกิจมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชแทนแรงงานมนุษย  
โดยเฉพาะโรงงานผลิตเครื่องจักรที่มีความซับซอน ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควบคมุการผลติ  สําหรบั
กลุมที่สอง ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหการทํางานของบุคลากรมีประสิทธิผลสูงขึ้น และกลุม
สุดทายใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานในกระบวนการทางธุรกิจ และนําไปใชเชื่อมโยงกับคูคา
และลูกคาดวย และในกลุมนี้พบวาการเขามารับตําแหนงใหมของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงขององคการ มีผลกระทบตอราคาหุนขององคการ แตสําหรับกลุมที่หนึ่งและกลุมที่สองการ
เขามารับตําแหนงใหมของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององคการไมมี ผลกระทบตอ
ราคาหุนขององคการ  

 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ประเภทอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน มีโอกาสในการใช
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน บางประเภทอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมการบริการ 
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อุตสาหกรรมการเงิน อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของการแปรรูปสินคาอุตสาหกรรม 
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในเชิงกลยุทธและใชเพื่อการดําเนินงานสูงกวากลุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
ทําใหผลการดําเนินงานขององคการในแตละอุตสาหกรรมแตกตางกันดวย  

 
2.4  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

องคการสวนมากมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทตาง ๆ มาชวยในการแกปญหา
หรือชวยในการดําเนินงานใหมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในสภาพการดําเนิน
ธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูงนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาเปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
องคการ ชวยใหองคการสามารถรักษาและครอบครองสวนแบงทางตลาดไดมากขึ้น รวมทั้งชวยให
สามารถเรียนรูและตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากจะถูก
นํามาชวยในการดําเนินงานขององคการใหบรรลุตามวัตถุประสงคแลว ยังเปนเครื่องมือสําหรับการ
ปรับร้ือระบบและการเปลี่ยนแปลงองคการใน 4 ระดับ (Laudon and Laudon, 2004) คือ การ
ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมใหเปนระบบงานอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 
การออกแบบระบบงานใหม และการเปลี่ยนแนวความคิด  

การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมใหเปนระบบงานอัตโนมัติ เปนการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบที่พบบอยที่สุด โดยองคการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยใหพนักงานสามารถ
ทํางานไดอยางสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดของขอมูลหรือความผิดพลาดจากการคํานวณและ
ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

การเปลี่ยนแปลงระดับกระบวนการปฏิบัติงาน เมื่อมีการนําระบบงานอัตโนมัติมาใช
แลว ระบบจะชวยใหกระบวนการปฏิบัติงานคลองตัว ทําใหองคการจําเปนตองปรับปรุงระเบียบ
ปฏิบัติ เพื่อรองรับกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ   

การออกแบบระบบงานใหม เปนการคิดใหม และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม
ทั้งหมด เพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพและการบริการใหดีขึ้น มีความรวดเร็วในการดําเนินงาน ชวย
ลดคาใชจายและสามารถทํางานไดอยางคลองตัว การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอาจตองทํา
การปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงาน ปรับลดขั้นตอนที่ไมจําเปนออก ขั้นตอนใดที่มีการทํางาน
เหมือนกันหรือซํ้าซอนก็จะรวมขั้นตอนเขาดวยกัน  

 การเปลี่ยนแนวคิด เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีตอทั้งองคการไมจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะ
บางสวนขององคการเหมือนการเปลี่ยนแปลงในระดับกระบวนการปฏิบัติงาน และการออกแบบ
ระบบงานใหมการเปลี่ยนกระบวนทัศนเปนการเปลี่ยนแนวคิดใน การดําเนินธุรกิจ ซ่ึงอาจเปนการ
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เปล่ียนแนวคิดเกี่ยวกับลูกคา สินคา การบริการ หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยไมยึดกับกรอบ
แนวคิดเดิม ๆ  

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา องคการธุรกิจ เผชิญกับแรงกดดันจาการแขงขัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานภายในองคการ 
เพื่อใหองคการสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมไดอยางรวดเร็ว โดยองคการใหความสําคัญใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธมากขึ้น ในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเรื่อง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จะเกี่ยวของกับเรื่อง นิยามกลยุทธ แนวคิดกลยุทธ
ธุรกิจ แนวคิดเรื่องระดับกลยุทธขององคการธุรกิจ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ กลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสัมพันธ
ระหวางกลยุทธธุรกิจกับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4.1  นิยามกลยุทธ 
กลยุทธ (Strategy) เปนคําที่ถูกนํามาใชมากในการบริหารขององคการธุรกิจทั่วโลก  

โดยมีคํานิยามที่หลากหลายดังตอไปนี้  Chandler   (1962)   ไดใหความหมายของ กลยุทธ  
หมายถึง  การกําหนดเปาหมายระยะยาวและการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ  โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากร และ การดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้น (อางใน Pierce, 2002: 24)  Ansoff 
(1965) กลาววา กลยุทธ เปรียบเปน กฎของการตัดสินใจและแนวทางสําหรับลําดับงานที่จะปฏิบัติ 
ประกอบดวย  4  องคประกอบ  คือ 1.  ขอบเขตของตลาดสินคา  โดยที่มีการระบุประเภท
อุตสาหกรรม ที่องคการจะตองกําหนดตําแหนงทางการตลาด 2.  ทิศทางการเติบโต   องคการ
ธุรกิจตองดําเนินการในตลาดที่กําหนดตําแหนงทางการตลาด 3.  ความไดเปรียบในการแขงขัน  
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของตลาดสินคาใหเหมาะสมกับความสามารถขององคการธุรกิจ 4.  การ
พิจารณาความสามารถขององคการธุรกิจในการผลิตสินคาเพื่อนําสินคาเขาสูตลาดใหม    Schendel  และ  
Hofer  (1979) ไดใหความหมายของกลยุทธ หมายถึง  การผสมผสานใน เร่ือง   การกําหนดเปาหมาย   
การวางแผนเพื่อความสําเร็จ  การจัดสรรทรัพยากร   การดําเนินการตามแผนงาน   การตรวสอบและ
การติดตามผลการดําเนินงาน   และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุม สวน Mintzberg (1987) ไดแยก
ความแตกตาง เปน 2 กลยุทธ คือกลยุทธที่ตั้งใจใหเปน หมายถึงแผนที่ถูกกําหนดใหกระทําส่ิงตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นในอนาคต  สวนกลยุทธที่ถูกนํามาใชงานจริง หมายถึง การดําเนินงานจริงในการปรับตัว
ใหเขาสภาพแวดลอมทางการของตลาด การแขงขัน และเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง  Miles และ 
Snow (1978) ไดใหคํานิยาม  กลยุทธ  ไววา เปนแนวทางที่องคการธุรกิจปรับวิธีการดําเนินงาน ให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมของการแขงขันที่เกิดขึ้นกับองคการธุรกิจ โดยระบุการนําเสนอสินคา
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สําหรับตลาด เลือกเทคโนโลยี เลือกใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพการดําเนินการ และการ
บริหารจัดการขององคการ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

กลาวโดยสรุป กลยุทธ หมายถึง แนวทางการดําเนินงานขององคการที่นําเอาขอ
ไดเปรียบและจุดเดนในดานตาง ๆ มาใชประโยชนและปรับลดจุดดอยหรือเอาชนะขอจํากัดที่มีอยู
เพื ่อแสวงหาโอกาสและหลีกเลี ่ยงภ ัยค ุกคามซึ ่งจะทําให องค การสามารถอยู รอด    และ 
เจริญเติบโตไดในระยะยาว รวมทั้งสามารถเอาชนะคูแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพภายใต
ทรัพยากรขององคการที่มีอยู 

2.4.2  แนวคิดกลยุทธธุรกิจ 
การพัฒนาการกลยุทธธุรกิจสามารถสรุปโดยยอไดดังนี้ ในป  ค.ศ. 1979   เกิดแนวคิดเรื่อง

หนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (Strategic Business Unit, SBU) โดยมีแนวคิดวาควรมีการจัดกลุมธุรกิจ
ออกเปนหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ เพื่อใหสามารถวางกลยุทธที่เหมาะสมไปตาม SBU ได และทําให
เกิดแนวคิดในเรื่องความเปนอิสระ (Autonomy) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ของ
ผูบริหาร และเกิดแนวคิดเรื่องการวางแผนกําหนดสัดสวนของธุรกิจ (Portfolio Planning) ซ่ึงเปน
การวิเคราะห หนวยธุรกิจ  แลววางตําแหนงของ หนวยธุรกิจ ลงในเมทริกซที่นิยมใชกันมากคือ 
BCG Matrix ซึ่งบริษัทบอสตันคอนเซาสติ้งกรุปเปนผูพัฒนา เมทริกซนี้จะมีแกนนอนเปนสวน
ครองตลาดโดยเปรียบเทียบ และแกนตั้งเปนอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ตอมาป ค.ศ. 1980    
เกิดแนวคิดเรื่องการวางตําแหนง กลยุทธเพื่อความสําเร็จ ซ่ึงเปนเรื่องของการกําหนดความสามารถ 
(Capabilities) ขององคการที่จะทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จเหนือคูแขงขันในระยะยาว ตอมามี
แนวคิดเรื่องกลยุทธการแขงขัน (Competitive Strategy) โดย Michael E. Porter ไดเสนอวาองคการ
ควรจะมีการกําหนดกลยุทธ 3 ทางเลือก คือ กลยุทธเนนตนทุนต่ํา (Cost Leadership) กลยุทธสราง
ความแตกตาง (Differentiation Strategy) และ กลยุทธมุงเนน (Focus  Strategy)  Porter ได
วิเคราะหโครงสรางอุตสาหกรรม  ภาวะการแขงขัน และศักยภาพการทํากําไรของอุตสาหกรรม
โดยใชเครื่องมือที่เรียกวา Five Forces Model  รวมทั้งนําเสนอแนวคิดเรื่องการวิเคราะหกิจกรรมสราง
หวงโซคุณคา  (Value Chain Analysis)   ในป  ค.ศ. 1990  เกิดแนวคิดเรื่องความสามารถหลัก (Core 
Competency) ความสามารถหลักจะเปนความสามารถขององคการในการประสานความสามารถของ 
หนวยธุรกิจ ตาง  ๆ  เพื่อเปนรากฐานของการพัฒนาธุรกิจใหม  ๆ (Prahalad  and  Hamel,  1990) ไมกี่ป
ตอมาเกิดแนวคิดเรื่องการปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ  (Business Process Re-Engineering )   เพื่อลด
ขั้นตอนการทํางานทุกกระบวนการ ทําใหองคการบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด และประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคขององคการ (Hammer and Champy, 1993) ในดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององคการซึ่งมักจะเนนผลประกอบการดานการเงินทําใหปญหาความอยูรอด 
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และความยั่งยืนขององคการ  จึงเกิดแนวคิดเรื ่องการวัดผลองคการอยางสมดุล  (Balanced 
Scorecard) คือ การวัดผลองคการใหครอบคลุม และสมดุลมากขึ้น คือ นอกเหนือจากวัดผลองคการ
ในดานการเงิน ซ่ึงเปนไปตามวิธีการแบบเดิมที่นิยมใช ควรจะตองวัดผลองคการใหครบ 4 ดาน คือ 
ดานการเงิน ดานความพึงพอใจของลูกคา ดานกระบวนปฏิบัติงานภายในองคการ และดานการ
เสริมการเรียนรูการเจริญเติบโตเพื่ออนาคตขององคการ  (Kaplan and Norton, 1992)  

Miles และ Snow (1978, 1994) กลาววา กลยุทธธุรกิจ เกี่ยวของกับ ตลาดและ
สภาพแวดลอมขององคการโดยแบงกลุมขององคการตามกลยุทธออก เปน  4  กลุม ไดแกผูนําใน
การมองหาโอกาส (Prospectors) ผูวิเคราะห (Analyzers) ผูตั้งรับ (Defenders) และผูตอบโต  
(Ractors) 

ผูนําในการมองหาโอกาส  จะเขาสูตลาดใหมที่ยังไมมีผูใดเคยทํามากอน โดยใชวิจัย
และการพัฒนาตัวสินคาและบริการ  เพื่อนําเสนอในตลาดใหม  หรือนําเสนอสินคาหรือบริการใน
ตลาดเกาที่สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงไป 

ผูวิเคราะห จะวิเคราะหในสวนผสมของตลาดแลวเลือกเขาไปหาตลาดสวนที่เลือกไว  
โดยปกติแลวกลยุทธนี้จะไมไดเปนเจาแรกในตัวสินคา  หรือ บริการที่นําเสนอเขาสูตลาด แต
องคการธุรกิจไดใหความสําคัญกับกระบวนการทางวิศวกรรมและการผลิตเพื่อปรับปรุงสินคาใหม  
ไดพัฒนากระบวนการผลิตใหเกิดตนทุนการผลิตสินคาต่ํากวาผูนําในการมองหาโอกาส และ       
กลยุทธผูวิเคราะหใหความสําคัญกับการตลาดและการขาย 

ผูตั้งรับ  จะตอบสนองอยางชา ๆ โดยทั่วไปองคการธุรกิจที่ดําเนินการตามกลยุทธ       
ตั้งรับ  จะมีลักษณะการดําเนินงานที่คอยปกปองสวนครองตลาดมากกวาจะมองหาโอกาสในตลาด
ใหม   องคการธุรกิจไมไดพัฒนาสินคาหรือบริการ อาจเนื่องมาจากขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน  เชน  
ดานการผลิต ดานการตลาด  โดยเลือกตลาดเฉพาะกลุม  (Niche)  เพื่อนําเสนอสินคาหรือบริการที่มี
ความแตกตางจากคูแขงขัน   

ผูตอบโต เปนองคการที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมอยางไมเปน
ระบบ ไมมีการวิเคราะหและไมมีแผนงาน โครงสรางองคการไมมีความยืดหยุน จึงเปนสวนเกินที่
ไมมีความสามารถที่เขามาแขงขันกับองคการที่ใชกลยุทธผูมองหาโอกาส  กลยุทธผูวิเคราะห  กลยุทธ
ผูตั้งรับได   

Michael E. Porter นับเปนนักวิชาการในทางดานกลยุทธธุรกิจที่สําคัญ ที่ทําการศึกษา
คนควาในเรื่องกลยุทธธุรกิจที่ทําใหองคการธุรกิจ มีความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive 
Strategy) ซ่ึงแนวคิดและการวิเคราะหของ Porter ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
สาขาวิชาองคการอุตสาหกรรม (Industrial Organization) จึงทําให ตัวแบบตาง ๆ ที่ Porter สราง
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ขึ้น  เปนภาพที่มองมาจากกรอบแนวคิดของโครงสรางอุตสาหกรรม (Industry Structure) (Porter, 
1979; 1980; 1985; 1996; 1998) เชนตัวแบบแรงผลักดันในการแขงขันของพอรเตอร (Porter’s 
Competitive Forces Model) ดังภาพที่ 2.2  

 

 
ภาพที่ 2.2  ตัวแบบแรงผลักดันในการแขงขัน 

 
ที่มา:  Porter. (1985). Compettive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. 

p. 98. 
 
 
 
 
 
 
 

ผูแขงขันที่เขามาใหม 
(Potential Entrants) 

คูแขงขันในอุตสาหกรรม 
(Industry Competitors) 
การแขงขันระหวาง 

ธุรกิจที่มีอยู 

ผูขายปจจัยการผลิต 
(Supplier) 

ผูซื้อ(Buyers) 

ผลิตภัณฑและบริการทดแทน 
(Substitutes) 
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Porter กลาววา องคการธุรกิจจะประสบแรงผลักดันในการแขงขัน (Competitive 
Forces)  ดังนี้ 

1.  อุปสรรคจากผูแขงขันรายใหมที่กาวเขามาในอุตสาหกรรม 
การเขาสูอุตสาหกรรมของผูแขงขันรายใหม จะสงผลกระทบตอสวนแบงตลาด และ

เพิ่มความรุนแรงในการแขงขัน ซ่ึงแรงกดดันนี้จะเกิดเมื่อการเขาและออกจากอุตสาหกรรมนั้น
สามารถทําไดงายเพราะมีตนทุนต่ําหรือมีการใช เทคโนโลยีที่มีอยูทั่วไป  องคการเดิมใน
อุตสาหกรรมพยายามสรางสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรค ในการเขาสูอุตสาหกรรมเพื่อตอตานผูแขงขัน
รายใหมทําใหการเขาสูอุตสาหกรรมไดยาก เชน ความยากในการเขาสูอุตสาหกรรมเนื่องจากผู
แขงขันรายใหมตองใชเงินลงทุนที่สูงมาก 

2.  อํานาจในการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต 
ผูขายปจจัยการผลิตจะมีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรขององคการ อาจ

ทําใหราคาของปจจัยในการผลิตสูงขึ้น ซึ่งสงผลกระทบทําใหราคาสินคาสูงขึ้น ลักษณะผูขาย
ปจจัยการผลิตที่มีอํานาจการตอรอง เชน ปจจัยสําหรับการผลิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง มีจํานวน
ผูขายปจจัยการผลิตนอยราย การเปลี่ยนไปใชปจจัยการผลิตอื่นจะกอใหเกิดตนทุนการเปลี่ยนแปลง
สูง และมีความสามารถในการนําปจจัยการผลิตไปผลิตสินคาหรือบริการตอเนื่องได เปนตน 

3.  การแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ปจจัยที่สงผลตอระดับและความซับซอนของการแขงขันในอุตสาหกรรม ไดแก 

จํานวนคูแขงขัน อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ความยากหรืองายในการเขาและออกจาก
อุตสาหกรรม ความเหมือนหรือความแตกตางของสินคาหรือบริการ ระดับของตนทุนคงที่ และ
กําลังการผลิตของแตละองคการ ซ่ึงการดําเนินการขององคการตาง ๆ ในอุตสาหกรรมจะสงผล
กระทบตอความรุนแรงในการแขงขัน  

4.  อํานาจการตอรองของผูซ้ือหรือลูกคา 
ลูกคาเปนผูที่มีอิทธิพลโดยตรงตอการดํารงอยูและการเติบโตขององคการ ลูกคาหรือ

ผูซ้ืออาจมีความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการที่ซ้ือนั้นไดเอง หรือผูซ้ือมีทางเลือกในการซื้อ
สินคาที่ตองการนั้นเนื่องจากมีผูขายสินคาหลายรายและมีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงผูขายต่ํา  

5.  สินคาหรือบริการทดแทน 
สินคาหรือบริการทดแทน หมายถึง สินคาหรือบริการใด ๆ แตกตางจากสินคาหรือ

บริการที่ตองการแตสามารถนํามาใชแทนเพื่อสนองตอความตองการได หากสินคาหรือบริการมี
ราคาสูงขึ้น ผูซ้ืออาจหันไปใชสินคาหรือบริการที่ทดแทนกันได ทําใหเกิดขอจํากัดดานราคาหรือ
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กําไรของสินคานั้น และถาสินคาหรือบริการทดแทนมีคุณสมบัติดีกวาสินคาหรือบริการที่ใชอยูก็
อาจทําใหเปนการทดแทนอยางถาวรได 

จากแรงผลักดันในการแขงขันที่องคการธุรกิจตองเผชิญ ตามตัวแบบแรงผลักดันใน
การแขงขัน  Porter (1985: 34-41) ไดเสนอ แนวทางในการวิเคราะหและพิจารณากลยุทธธุรกิจ
เรียกวา  กลยุทธโดยทั่วไปที่ใชในการแขงขัน (Generic  Strategies)  โดยแบงลักษณะของกลยุทธ
ออกเปน  3  แบบไดแก กลยุทธตนทุนต่ํา (Lower  Cost)  คือความสามารถของธุรกิจในการผลิต
และจัดจําหนายสินคาและบริการที่มีตนทุนต่ํากวาคูแขงขัน  กลยุทธการสรางความแตกตาง  
(Differentiation)  คือความสามารถในการจัดหา  สินคาและบริการที่มีความแตกตางจากคูแขงขัน
และใหคุณคาแกลูกคามากกวาคูแขงในแงของคุณภาพ คุณลักษณะพิเศษหรือการบริการหลังการ
ขาย และกลยุทธมุงเนนลูกคา (Focus) โดยองคการจะตองระบุอุตสาหกรรมและตลาดที่องคการควร
จะเขาไปทําธุรกิจใหชัดเจนวาเปนกลุมใด และนําเสนอสินคาหรือบริการเพื่อสนองความตองการ
เฉพาะกลุมนั้น ๆ  ดังแสดงใน ภาพที่   2.3  

 
 เปาหมายกวาง 

 
ขอบเขตการแขงขัน 

 
          เปาหมายแคบ 
 
           ตนทุนต่ํา                    ความแตกตาง 

                  ความไดเปรยีบในการแขงขัน 
 

ภาพที่ 2.3  กลยุทธการสรางไดเปรียบในการแขงขันของ Porter 
 
ที่มา:  Porter. (1985). Competitive Strategy Techniques for Analyzing Industries and 

Competitors. p. 35. 
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ตอมา Wiseman พัฒนากลยุทธเพิ่มเติมจาก Porter โดยแบงเปน 3 กลยุทธ ( Rackoff, 
Wiseman and Ullrich, 1985: 287-288; Clarke, 1994: 19-23) ดังนี้ 

1.  กลยุทธดานนวัตกรรม (Innovation) คือ การสรางสินคาใหม หรือสรางกระบวนการ
ใหมที่ชวยในการผลิต และสงสินคา 

2.  กลยุทธดานการเจริญเติบโต  (Growth)   คือ  การขยายสินคาทั้งในดานความกวาง 
(Width) ความลึก  (Depth)  และความยาว (Length) ของสายผลิตภัณฑ (Product line) หรือการขยาย
หนาที่โดยเพิ่มคุณคาในกิจกรรมของหวงโซคุณคา (Value Chain) 

3.  กลยุทธดานการจัดการหวงโซอุปทาน  (Alliance)  คือ องคการมีความรวมมือกับ
องคการอื่น ๆ โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การลงทุนรวมกัน (Join Venture) หรือการทําสัญญาเปน
พันธมิตรกัน จุดมุงหมายของการจัดการหวงโซอุปทาน คือ การสรางความไดเปรียบ โดยการใช    
กลยุทธเพื่อ การรวมผลิตภัณฑ การกระจายผลิตภัณฑ การขยายผลิตภัณฑ องคการอาจใชกลยุทธนี้
สรางความไดเปรียบในการแขงขัน  เชนการสรางเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคการ 
(Interorganizational Systems: IOS) ที่เชื่อมตอเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการเขากับเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการอื่น โดยมีการใชขอมูลรวมกันและเปนกระบวนการทํางานอัตโนมัติ การ
จัดการหวงโซอุปทาน    ระหวางองคการนี้ อาจเปนสรางความสัมพันธกับลูกคา หรือองคการคูคา  

Wiseman และ Maclilan (1986) กลาววา กลยุทธธุรกิจที่องคการสรางขึ้นมา จะสงผล
กระทบตอ องคการคูคา ลูกคา คูแขง โดยมีแนวทางของแรงผลักดัน (Mode of the Thrust) มี 2 
ทางเลือก คือ 1. แนวทางแบบเชิงรุก (Offensive) คือ การปรับปรุงความไดเปรียบในการแขงขันของ
องคการ เชน การใชกลยุทธนวัตกรรมโดยการเปนผูนําการในผลิตสินคาหรือบริการในตลาด         
2. แนวทางเชิงรับ (Defensive) คือ การลดโอกาสการไดเปรียบในการแขงขันของคูแขงขัน เปนการ
ใชกลยุทธนวัตกรรมโดยการเลียนแบบองคการที่เปนผูนํา  

Prahalad และ Hamel  (1990)  กลาววา  กลยุทธธุรกิจเกี่ยวของกับความไดเปรียบจาก
การแขงขันขององคการธุรกิจที่ เกิดจากความสามารถหลักขององคการ  ซ่ึงความสามารถ
หลักขององคการ  คือ  การผสมผสานของการสะสมความรู และทักษะในการดําเนินงานของ
องคการ    ซ่ึงความสามารถหลัก จะเกี่ยวของกับทักษะในการผลิตและการผสมผสานการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงานขององคการธุรกิจ ในขั้นตอนการกําหนดกลยุทธธุรกิจ  
องคการธุรกิจอาจระบุความสามารถหลักเปนประการแรก  ซ่ึงเกี่ยวของกับส่ิงเหลานี้ ศักยภาพ
ในการเขาสูตลาด การเพิ่มมูลคาสินคาใหกับลูกคา และสรางสิ่งที่คูแขงไมสามารถเลียนแบบ
ความสามารถขององคการธุรกิจได  ขั้นตอนตอมา  องคการธุรกิจ  ออกแบบและกําหนดโครงสราง
องคการสงเสริมวัฒนธรรมที่ใหเกิดการเรียนรู เนนการพัฒนาจากภายในองคการ 
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จากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา กลยุทธธุรกิจ เกี่ยวของกับการตอบสนองความ
ตองการลูกคา ในแตละตลาดใหเหมาะสม ทําใหมีแนวคิดกลยุทธธุรกิจ ที่หลากหลายแตกตางกัน   
เชน  Miles และ Snow   ไดจําแนกชนิดของกลยุทธธุรกิจ  4  แบบ  คือ ผูมองหาโอกาส   ผูวิเคราะห   
ผูตั้งรับ  และ  ผูตอบโต  และ  Porter  ดนําเสนอแนวคิดกลยุทธเพื่อสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันทั้ง  3 แบบ  คือ  ผูนําตนทุน   การสรางความแตกตาง  และ  การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม 
สวน Wiseman  นําเสนอกลยุทธเพิ่ม 3 แบบ คือ นวัตกรรม การเติบโต และการจัดการหวงโซ
อุปทาน ทายสุด  Prahalad และ Hamel เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธธุรกิจ ในเรื่องความสามารถ
หลักขององคการ ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมนี้จะนําแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการเหลานี้
ไปพัฒนาเปนเครื่องมือเพื่อวัดกลยุทธธุรกิจหรือจุดเนนในการดําเนินงานขององคการธุรกิจตอไป  

2.4.3  แนวคิดเรื่องระดับกลยุทธขององคการธุรกิจ 
กลยุทธขององคการธุรกิจ ที่องคการธุรกิจจัดทําขึ้น เพื่อแสดงใหเห็นวาองคการธุรกิจ

จะดํา เนินการเพื่อใหบรรลุพันธกิจ  และวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดอยางไร  นักวิชาการ
ดานกลยุทธจํานวนมาก (พักตรผจง วัฒนสินธุ และ พสุ เดชะรินทร, 2542; รังสรรค เลิศในสัตย, 
2547; วัฒนา วงศเกียรติรัตน กฤษณา สุวรรณภักดี พรพรรณ ปริญญาธนกุล วลีพร ธนาธิคม และ 
พรทิพย นุกูลวุฒิโอกาศ, 2546; สมยศ นาวีการ, 2535; สุพาณี สฤษฎวานิช, 2546; เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
และทรรศนะ บุญขวัญ, 2549; พิบูล  ทีปะปาล, 2546; สาโรจน  โอพิทักษชีวิน, 2548; ชนินทร  
ชุณหพันธรักษ, 2545; จุฑา  เทียนไทย, 2550; วิชิต  อูอัน, 2548; สมชาย ภคภาสนวิวัฌน, 2548;             
ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538; บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2550; พสุ เดชะรินทร, 2551; Pearce II and 
Robinson, 2007; Hubbard, 2004; Spulder, 2004; Wheelen and Hunger, 2004; Hill, Ireland and 
Hoskisson, 2005) ไดแบงกลยุทธขององคการธุรกิจโดยทั่วไป  แบงออกเปน 3 ระดับ  คือ กลยุทธ
ระดับกิจการ (Corporate Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) และกลยุทธระดับหนาที่ 
(Functional Strategy) 

2.4.3.1  กลยุทธระดับกิจการ มีขอบเขตครอบคลุมระยะเวลายาวและทั่วทั้งองคการ โดย
ที่ กลยุทธระดับกิจการจะเปนการกําหนดวา องคการสมควรจะดําเนินธุรกิจอะไร และ จัดสรร 
ทรัพยากรที่มีอยูอยางไรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอการดําเนินงานและการดํารงอยูในอนาคต เปน
กลยุทธที่แสดงใหเห็นทิศทางการดําเนินงานขององคการธุรกิจโดยรวม โดยท่ีฝายบริหารระดับสูง 
จะกําหนดหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธตาง ๆ รวมทั้งสายผลิตภัณฑ  (Product Lines) วาจะดําเนินงานตอไป
อยางไร ซ่ึงโดยทั่วไปมี 3 ทาง  คือ  หนวยธุรกิจใดควรเพิ่มการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโต (Growth) 
หนวยธุรกิจใดควรรักษาสภาพเดิม (Stability) และหนวยธุรกิจใดควรตัดทอนออกไป  (Retrenchment)   
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2.4.3.2 กลยุทธระดับธุรกิจ จะมีขอบเขตที่จํากัดกวากลยุทธระดับกิจการ โดยกลยุทธ
ระดับธุรกิจจะใหความสําคัญกับการแขงขันของธุรกิจในแตละอุตสาหกรรม กลยุทธระดับนี้มัก ถูก
กําหนด โดยผูบริหารหนวยธุรกิจ เพื่อใหหนวยธุรกิจ สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอง และเปนไปในทิศทางเดียวกับ วิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission) และวัตถุประสงค 
(Objective) ขององคการธุรกิจ โดยทั่วไปกลยุทธระดับธุรกิจจัดทําเพื่อตอบคําถามที่วา เราจะสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันใหกับหนวยธุรกิจนี้ไดอยางไร ซ่ึงเปนกลยุทธที่เกิดขึ้นในระดับ
หนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ อยูในความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงของหนวยธุรกิจนั ้น  ๆ       
กลยุทธธุรกิจเปนกลยุทธที่มุงเนนปรับปรุงฐานะการแขงขันของสินคาหรือบริการขององคการ
ธุรกิจในอุตสาหกรรม  

2.4.3.3 กลยุทธระดับหนาที่ จะกําหนดโดยหัวหนาหนวยงานตามหนาที่ทางธุรกิจหรือ 
ฝายตาง ๆ ขององคการธุรกิจ เชน การเงิน การตลาด การผลิต ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองหรือสนับสนุน กับกลยุทธระดับที่สูงกวา โดยที่กลยุทธระดับนี้จะมี
ลักษณะที่เฉพาะ เจาะจงตามหนาที่ทางธุรกิจ โดยรวบรวมขอมูลจากสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกขององคการธุรกิจ เพื่อใหการดําเนินงานเฉพาะหนาที่ประสบความสาํเรจ็ภายใตชวงระยะเวลา
ที่กําหนดแนนอน โดยมีจุดมุงเนนที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ทั้งในแงกิจกรรมและ
กระบวนการดําเนินงาน เพื่อใหการใชทรัพยากรที่จัดสรรมาใหเกิดประโยชนมากที่สุด และเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามกลยุทธระดับธุรกิจและและกลยุทธระดับกิจการ 

2.4.4  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  
การจัดการเชิงกลยุทธ โดยทั่วไปประกอบดวยข้ันตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอม การ

กําหนดกลยุทธ การดําเนินตามกลยุทธ และการควบคุมกลยุทธ   (Schendel  and  Hofer,   1979)   
2.4.4.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Analysis) หรือเรียกวา การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคการ (SWOT Analysis)  ชวยใหทราบถึงโอกาส   
ภัยคุกคาม รวมถึงศักยภาพ ความพรอมและขอดอยขององคการ การวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกขององคการจะพิจารณาเกี่ยวกับโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) โดยทั่วไปจะ
แบงเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไปเปนการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจในมุม
กวาง เชน ปจจัยทางการเมือง เทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินงาน เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลและมีผลเกี่ยวเนื่องตอการดําเนินงานของ
องคการโดยตรง เชน รัฐบาล ชุมชน ผูขายวัตถุดิบ คูแขงขัน ลูกคา และกลุมผลประโยชนตาง ๆ เปน
ตน 
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การวิเ ค ร าะหสภาพแวดลอมภายในองคก ารจะชว ย  ใหทร าบถึง จ ุดแข็ง 
(Strength) และจุดออน (Weakness) ขององคการ เปนการศึกษาและวิเคราะหปจจัยภายในองคการ
ในดานตาง ๆ เชน การเงิน การตลาด การผลิต การดําเนินงาน การวิจัยและพัฒนา การบริหาร
วัตถุดิบ การบริหารทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ซ่ึงผูบริหารจะตองมีขอมูล
เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดออนในดานตาง ๆ ขององคการเพื่อสามารถวางแผนใชประโยชนจากจุดแข็ง
ที่มีอยูและเตรียมพรอมในการแกปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจุดออนขององคการ 

2.4.4.2  การกําหนดกลยุทธ (Strategy Formulation) เปนการนําเปาหมายขององคการ
และขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ มากําหนดทิศทาง 
แนวทาง แผนการและวิธีในการปฏิบัติงานเพื่อใหองคการสามารถนํากลยุทธไปปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2.4.4.3  การนํากลยุทธไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) เปนขั้นตอนที่สําคัญของ
การจัดการเชิงกลยุทธ เนื่องจากเปนการนําแผนที่กําหนดไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ โดยการนํา
กลยุทธไปปฏิบัตินั้นจะตองมีการพิจารณา และเตรียมการอยางรอบคอบเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออมที่มีผลตอความสําเร็จและลมเหลวของกลยุทธซ่ึงรวมถึงการจัดสรรทรัพยากร 
การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงาน คาใชจายที่เหมาะสมและรวมถึงการใชทรัพยากรที่เกีย่วของ 
หลังจากที่ไดเลือกกลยุทธที่มีความเหมาะสมกับองคการ ก็นําแนวทางตาง ๆ ไปปฏิบัติหรือการ
ดําเนินงาน โดยใชตัวแบบทางธุรกิจที่  Porter (1985) เรียกวาตัวแบบหวงโซคุณคา ซ่ึงเนนกิจกรรม
หลัก และกิจกรรมสนับสนุน ที่เพิ่มมูลคาใหกับสินคาหรือบริการขององคการธุรกิจ โดยคุณคา 
(Value) หรือราคาของสินคานั้นมีผลมาจากการเชื่อมโยงคุณคาในแตละขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิตสินคาหรือบริการ ดังนั้น หวงโซคุณคา จึงหมายถึงกิจกรรมที่มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกัน
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับทรัพยากรนําเขา โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการนําวัตถุดิบจากผูขายวัตถุดิบเขา
สูกระบวนการผลิต กระบวนการจัดจําหนาย จนถึงกระบวนการจัดสงไปสูลูกคา และขั้นสุดทาย คือ
การบริการหลังการขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 
กิจกรรมที่เกี่ยวของโดยตรงกับการสรางคุณคาเพิ่มในสินคาหรือบริการ เชนการผลิต 

กระจายสินคาหรือบริการ การสงมอบและการบริการหลังการขายโดยตรง ไดแก 
การลําเลียงเขา (Inbound Logistics) ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ลําเลียงวัตถุดิบหรือทรัพยากรทาง

ธุรกิจเขาสูองคการ เชน การรับ การเก็บรักษาวัตถุดิบ และการจัดการปจจัยนําเขา  
การดําเนินงานหรือการผลิต (Operations) เปนกิจกรรมในการแปลงวัตถุดิบหรือ

ทรัพยากรทางธุรกิจใหเปนสินคาหรือบริการ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑขั้นสุดทาย 
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การลําเลียงออก (Outbound Logistics) เปนกิจกรรมในการลําเลียงสงสินคาที่ผลิตแลว
ออกสูตลาด ซ่ึงจะเกี่ยวของกับงานคลังสินคา และการกําหนดตารางการจัดสง 

การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
การขาย ชองทางการจําหนาย การกําหนดราคาและสวนประสมผลิตภัณฑ 

การบริการ (Services) เปนกิจกรรมเกี่ยวการใหบริการลูกคา เชน การติดตั้ง การ
ฝกอบรม การบํารุงรักษา หรือการซอมแซมผลิตภัณฑ 

2)  กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) 
กิจกรรมสนับสนุนประกอบดวยกิจกรรมที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงานของกิจกรรม

หลัก ซ่ึงกิจกรรมสนับสนุนไดแก 
โครงสรางพื้นฐานขององคการ (Firm Infrastructure) ประกอบดวยกิจกรรมเกี่ยวกับ

การเงิน การบัญชี การจัดการทั่วไป กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ประกอบดวยกิจกรรม

ดานการจัดหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การยกระดับความรูและทักษะ รวมถึงการ
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากร 

การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development) จะเกี่ยวของกับงานดานการวิจัยและ
พัฒนา การสรางนวัตกรรมของผลิตภัณฑและบริการ 

การจัดหา (Procurement) เกี่ยวของกับการซื้อปจจัยการผลิต เชน วัตถุดิบ อุปกรณ 
เครื่องจักร วัสดุส้ินเปลือง รวมถึงอาคารและปจจัยอ่ืน ๆ ที่ใชในกระบวนการผลิต 

กลยุทธตาง ๆ ที่นําไปปฏิบัติตามตัวแบบหวงโซคุณคา ที่เนนกระบวนการทํางาน
ภายในองคการตามกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน  ทําใหองคการมีกระบวนการทํางาน
ภายในองคการที่เปนระบบ มีการประสานงานในทุกกิจกรรมตลอดทั่วทั้งองคการ Johnston และ 
Vitale (1988: 153) กลาววา ปจจุบันองคการธุรกิจไดความสําคัญกับการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ   
คูคา ตัวแทนจําหนาย และลูกคา เพื่อเกิดการประสานงานกันในโซอุปทานขององคการธุรกิจใน
เรื่องการวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการสงมอบสินคาหรือบริการไปยังลูกคา โดยนํา 
กลยุทธธุรกิจไปปฏิบัติตอ คูคา ตัวแทนจําหนาย และลูกคา และเพื่อสรางไดเปรียบในการแขงขัน
จากคูแขง ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4  องคประกอบของกระบวนการในโซอุปทาน 
 
ที่มา:  คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2549). โลจิสติกสเพื่อการผลิต และการจัดการดําเนินงาน.        

หนา 183. 
 

2.4.4.4  การควบคุมกลยุทธ (Strategy Control) เปนการกําหนดเกณฑและมาตรฐานเพือ่
เปนแนวทางในการวัดและเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน กับมาตรฐานที่กําหนดไว การควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลวาเปนไปตามแนวทางที่ตองการหรือไม หากแผนกลยุทธไม
สอดคลอง กับความเปนจริงอาจตองทําการพัฒนาหรือปรับกลยุทธใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมเพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน 

จากที ่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  ขั ้นตอนที ่เกี ่ยวของกับการจัดการเชิงกลยุทธ
ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ประเมินสภาพแวดลอมภายใน 
ประเมินกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ ประเมินผลการดําเนินงานของธุรกิจ กําหนดวิสัยทัศน 
กําหนดพันธกิจ กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ กําหนดแนวทางการติดตามและควบคุมกําหนด
เปาหมายเชิงกลยุทธ ระบุกลยุทธระดับองคการ ระบุกลยุทธระดับธุรกิจ ระบุกลยุทธระดับหนาที่
งาน โดยมีการกําหนดงบประมาณ มีแนวทางการนํากลยุทธไปดําเนินงานใชงานจริง ตามแนวทาง
กิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนขององคการ รวมถึงการใหความสําคัญกับคูคาและลูกคา การ
กําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับปรุงองคการธุรกิจ 
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2.4.5  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยทั่วไป กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology  Strategy) ที่นํามา 

เพื่อใชในการดําเนินงานขององคการธุรกิจ เปนผลลัพธที่เกิดจาก การวางแผนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวของกับ กระบวนการวางแผน 
และการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน การกําหนดเปาหมาย การใชประโยชน
เทคโนโลยีสารสนเทศในองคการธุรกิจ การพัฒนาแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง
แนวทางในการนําแผนงานที่ไดนั้น มาใชปฏิบัติใหสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ในทางปฏิบัติรูปแบบ
ของการกําหนดกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดมีรูปแบบที่ตายตัว ขึ้นอยูกับแตละองคการธุรกจิ 
บางองคการธุรกิจอาจมีรูปแบบของกระบวนการวางแผนที่แนนอน มีวิธีที่ชัดเจนในการดําเนินการ 
ในขณะที่หลายองคการธุรกิจอาจไมมี กระบวนการที่แนนอนตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ การให
ความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการธุรกิจนั้นๆ องคการธุรกิจมีแนวทางที่
หลากหลายในการกําหนดกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบรรลุผลตามที่กําหนดไว จึงมี
ความสําคัญที่จะตองเขาใจความหมาย และการจําแนก กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือได
วาเปนทางเลือกในดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ  

Lederer และ Sethi (1988)  ไดนิยามกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
กระบวนการที่ระบุหรือกําหนดสวนผสมการนําระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมประยุกตเขามาใช
งานในธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานธุรกิจ Henderson  และ Venkatraman 
(1993)   ไดจําแนกกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  ออกเปน  3 ประเภท ไดแก การกําหนดสวนผสม
ของขนาดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมประยุกตขององคการ ความสามารถของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ประยุกตใชงานในการดําเนินงานขององคการธุรกิจ  และธรรมาภิบาล
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สวน Earl (1998) ไดจําแนก กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเปน 3 ประเภท 
คือ กลยุทธระบบสารสนเทศ เนนเรื่องการนําโปรแกรมประยุกตมาใชงาน กลยุทธการจัดการ
สารสนเทศ เนนเรื่องการจัดการเรื่องความตองการการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุวาใคร
จะตองเปนผูดําเนินการใหในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของคการ และ กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศเนนเรื่องการนําโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงาน ทั้ง
สามประเภทนี้ตองผสมผสานกัน เพื่อทําใหองคการมีความไดเปรียบไดในการแขงขัน  ซ่ึงตรงกับ 
Weill  และ  Broadbent (1990)  ที่นิยามกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง การลงทุนทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหมีความไดเปรียบในเชิงแขงขันและใหไดรับสวนแบงตลาด ผานทางการ
เติบโตของการขาย   และ Clemons (1986)  กลาววา กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะสงผลตอ
องคการธุรกิจสองเรื่อง คือ  มีกําไรเพิ่มมากขึ้นและมีสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้น สวน Laudon และ 
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Laudon (2004) นิยาม กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชตรง
กับวัตถุประสงค กระบวนการดําเนินงาน ในการนําเสนอสินคาหรือการบริการตอลูกคา เพื่อชวยให
ไดเปรียบในการแขงขัน ตอมา Ward และ Peppard (2002)  นิยามกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง กระบวนการในการกําหนดโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตั้งและ
การใชโปรแกรม ทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิผลจากการใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อ
ใชส่ิงเหลานี้สนับสนุนวัตถุประสงคขององคการธุรกิจทุกสวน สวน Lee และ Gough (1993) ได
นิยามกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ วาเปนสวนหนึ่งใน การวางแผนกลยุทธธุรกิจ ซ่ึงมีเปาหมายที่
ตองการใหธุรกิจประสบความสําเร็จบรรลุเปาหมาย การกําหนดกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ อาง
ถึงกระบวนการสรางสวนตาง  ๆ  ในการติดตั้งและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคการธุรกิจ  เพื่อใหการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  (Min, Suh and Kim, 1999) และ Baker (1995)  ไดกลาววา กลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวของกับการระบุหรือกําหนดลําดับความสําคัญการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ  Teo และ King (1997)  
ไดนิยามกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงคของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดนโยบาย เพื่อใหส่ิงเหลานั้นประสบความสําเร็จและสามารถพัฒนา 
ในรายละเอียดเปนแผนงานเพื่อดําเนินงานตามแผนใหบรรลุวัตถุประสงค  
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กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที ่พัฒนา เชื ่อมโยงกับกลยุทธธุรกิจโดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกตใชในกิจกรรมตาง ๆ ของหวงโซคุณคา  ที่ตรงกับกิจกรรมและ
วัตถุประสงคขององคการ เพื่อใหองคการมีความแข็งแกรงจากการดําเนินงานและทําใหมีความ
ไดเปรียบในการแขงขัน  (Porter  and  Millar,1985: 155-158)   ดังภาพที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.5  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับกิจกรรมในหวงโซคุณคา  
 
ที่มา:  Porter and Millar. (1985). How Information Gives You Competitive Advantage. 

Harvard Business Review.  p. 153. 
 

Porter และ Millar กลาวถึงผลกระทบของกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศตอกลยุทธ
ธุรกิจในการแขงขันไว 3 แนวทางที่สําคัญ คือ การใชงานเทคโนโลยีสารสนแทศทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรม และกฎ กติกา (Rules) ในการแขงขัน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชวยใหมีการดําเนินงานดีขึ้นเหนือคูแขงขัน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สรางธุรกิจใหม 

โครงสรางพื้นฐานของบริษัท (Firm Infrastructure)  

การลําเลียงเขา 
(Inbound Logistics) 
 
ระบบจัดซ้ือ  
ระบบบริหาร
คลังสินคา  

การดําเนินงาน        
(Operation) 
 
ระบบเพื่อการผลิตหรอื 
การบริการ 
 
 ระบบคอมพิวเตอรชวย 
ในการออกแบบ 
  

  การลําเลียงออก                    
(Outbound Logistics) 

 
ระบบบริหารการขนสง 

       
การตลาดและการขาย 
(Marketing & Sales) 
 
ระบบการขายและ
วิเคราะหตลาด  
  

       
การบริการ 
(Service) 
 
ระบบบริการหลัง 
การขาย 
 
          

ความไดเปรียบในการแขงขัน 

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ ระบบประสานและรวมมือการทํางาน 

  ระบบบริหารทรพัยากรมนุษย 
การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Development)  
     ระบบคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ  
การจัดหา (Procurement) 

                                                 ระบบแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสกับผูขาย   อีเมล   เว็บไซต 

กิจกรรมหลัก (Primary Activities) 

กิจ
กร
รม

สน
บัส

นุน
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1.  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุตสาหกรรม 
ตัวอยางของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอการเปลี่ ยนแปลงโครงสราง

อุตสาหกรรม เชน  ธนาคารแหงแรกที่นํา ATM มาใชอํานวยความสะดวกในการฝากถอนเงิน ทําให
ธนาคารอื่น จําเปนตองติดตั้งระบบ ATM ดวย 

2.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหมีการดําเนินงานดีขึ้นเหนือคูแขงขัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถชวยเพิ่มขีดความสามารถในการประสานการทํางาน 

ชวยลดตนทุน ทําใหการดําเนินงานในองคการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทําใหองคการไดเปรียบ
ในการแขงขัน  

3.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการสรางธุรกิจใหม 
เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดธุรกิจใหม ๆ เชน การทําธุรกิจโดยใชประโยชนจาก

อินเทอรเน็ต ดังตัวอยางตอไปนี้ องคการธุรกิจจําหนายเพลงในรูปของเทป ซีดี หรือ ดีวีดี ไดนํา
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาใชเพื่อใหลูกคาสามารถเลือกซื้อและดาวนโหลด (Download) เพลง
ผานอินเทอรเน็ตได 

กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่พัฒนาเชื่อมโยงกับกลยุทธธุรกิจ โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชในกิจกรรมตาง ๆ ตามหวงโซคุณคาที่ทําใหการดําเนินงานภายใน
องคการมีความ เขมแข็งแลว  ยิ ่ง ไปกวานั ้นปจจุบันองคการไดนํากลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพื่อเชื่อมโยงกับ ผูจําหนายวัตถุดิบและลูกคา ในโซอุปทานขององคการธุรกิจ 
เพื่อใหเกิดการประสานงานและเชื่อมตอกับตัวแทนจําหนายและลูกคา  สามารถสรุประดับการ
พัฒนากลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจตามแนวคิดหวงโซอุปทานธุรกิจไดเปน       
4  ระดับ   โดยมีลักษณะ  ดังนี้ (ไชยยศ ไชยมั่นคง และ มยุขพันธ  ไชยมั่นคง, 2550: 15-18) 

1.  นําเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานในหนาที่งานทั่วไป  คือ  ใหความสําคัญกับการ
ขนสงสินคาไปสูผูบริโภค  โดยอาจครอบคลุมกิจกรรม  เชน  การผลิต การตลาด การขาย การบัญชี 
การขนสง  การเก็บสินคา  การจัดการวัสดุ  ลักษณะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแยกใชในแตละ
กิจกรรมเพื่อเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานในแตละหนาที่งาน   

2.  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประสานงานภายในองคการ  คือ  ให
ความสําคัญกับการประสานงานภายในองคการระหวาง กิจกรรมทางธุรกิจ   โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเชื่อมโยงการจัดการภายในขององคการตั้งแตการจัดซื้อวัตถุดิบจนจัดสงถึงผูบริโภค 
และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินงานธุรกิจทั้งระบบ เชน การใชระบบวางแผนทรัพยากร
องคการ (ERP : Enterprise Resource Planing)  สามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศภายในองคการ เพื่อ
ประกอบการทํางาน และเพื่อการตัดสินใจเพื่อการดําเนินงานทั่วทั้งองคการ 
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3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานเชื่อมโยงภายนอกองคการ มีการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดการกิจกรรมทั้งระบบภายในองคการ และมีการเชื่อมโยงระหวางองคการธุรกิจตลอด
ทั่วทั้งหวงโซอุปทานขององคการธุรกิจ พัฒนาการขั้นนี้องคการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
สามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางองคการกับตัวแทนจําหนาย และลูกคา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ทําใหเกิดการประสานงานในการดําเนินธุรกิจโดยการแลกเปลี่ยนสารสนเทศรวมกัน 

4.  นําเทคโนโลยีสารสนเทศใชงานเชื่อมโยงทั่วโลก เนื่องสภาพแวดลอมการแขงขัน 
ทําใหองคการมีแนวโนมเปนนานาชาติ (Internationalization) มากขึ้น ลักษณะของพัฒนาการขั้นนี้ 
มีกิจกรรมการดําเนินงานธุรกิจ เกี่ยวกับ การจัดซ้ือวัตถุดิบและขายสินคาครอบคลุมแหลงวัตถุดิบ 
และตลาดทั่วโลก ดานการขนสง การเชื่อมตอระหวางองคการธุรกิจ มีการขนสงระหวางประเทศทีม่ี
ประสิทธิภาพ  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีระบบเชื่อมโยงเครือขายภายในองคการและ
ระหวางประเทศ อยางมีประสิทธิภาพ และมีการพึ่งพาผูใหบริการโลจิสติกสระหวางประเทศครบ
วงจร โดยนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขามาใชงานในการดําเนินงานที่มีขอบเขตทั่วโลก 

กลาวโดยสรุปวา นักวิชาการหลายทาน แมจะใหความเห็นในรายละเอียดเรื่องกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันบาง แตสวนใหญใหความหมายไปในแนวทางเดียวกันวา   
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ   คือ  การกําหนดแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยองคการ
วิเคราะหเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความเหมาะสมกับองคการ และไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหลานั้นมาใชงานจริงในองคการเพื่อใหการดําเนินงานภายในองคการเกิดผลิตภาพ และเพื่อการ
ประสานการดําเนินงานกับตัวแทนจําหนายและลูกคา เพื่อทําใหองคการมีความไดเปรียบในการ
แขงขัน 
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2.4.6  กระบวนการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกระบวนการเรียนรูในการ

ออกแบบการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการทํางานของธุรกิจ โดยมีหนวยงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปน ผู รับผิดชอบหลักในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Reponen, 1993; Auer and Reponen, 1997) 

กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของกับแผนระยะยาว เพื่อกําหนด งบประมาณเพื่อ
การลงทุน และบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนํามาใชในองคการธุรกิจ โดยท่ีองคการ
ธุรกิจจะไดรับประโยชนจากโอกาสในการประยุกตส่ิงเหลานี้ องคการธุรกิจอาจจะประสบ
ความสําเร็จหรือประสบความลมเหลวจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ถาผูบริหารหรือ
ผูเกี่ยวของไมไดวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศใหดีและสอดคลองกับความตองการอยาง
แทจริงขององคการธุรกิจ (Lederer and Sethi, 1996; Salmela, Lederer, and Repoen, 2000)  

กระบวนการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนิยามได คือ เปนชุดของ
การทํางาน หรือข้ันตอนวิเคราะหสภาพแวดลอมและเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ซ่ึงกระบวนการนี้อาจจะแตกตางกันไปตามแตละองคการ บางองคการธุรกิจ
อาจจะเลือกหรือไมเลือกจัดทําในรายละเอียด เร่ืองการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ขึ้นอยูกับแตละองคการธุรกิจตองการรายละเอียดมากนอยแคใหน (Lederer and Salmela, 1996)  
Premkumar และ King (1994) ไดช้ีใหเห็นวากระบวนการวางแผนดานกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนชุดของกิจกรรมในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อมองหาโอกาสและ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม รวมไปถึงการตรวจสอบสภาพแวดลอมภายใน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออน 
รวมถึงวิเคราะหกลยุทธธุรกิจและหาแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับองคการ
ธุรกิจ โดยมีผูรับผิดชอบหลัก คือ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหนาที่พยากรณ และคาดการวามี
แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบางที่จะเขามามีผลกระทบตออุตสาหกรรมและตอการ
ดําเนินงานขององคการธุรกิจ โดยวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคการ วาตองการ
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกตอะไรบาง รวมการจัดการหนาที่
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจดวย 
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Mentzas (1997) ไดเสนอขั้นตอนการวางแผนกลยุทธดานระบบสารสนเทศไว 5 สวน 
ประกอบดวย ขั้นตอนการรับทราบกลยุทธ  (Strategic Awareness)  การวิเคราะหสถานการณ    
(Situation Analysis)  เสนอทางเลือกของกลยุทธ ( Strategy Conception)  กําหนดกลยุทธ  (Strategy 
Formulation)  และการวางแผนเพื่อการดําเนินงาน   (Strategy Implementation Planning) ดังตาราง
ที่ 2.1  

 
ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สวน ขั้นตอน 

1.  รับทราบกลยุทธ 1.1  ระบุเปาหมายของกลยุทธ 
1.2  ระบุขอบเขตของธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3  กําหนดวตัถุประสงคของการวางแผน 

2.  วิเคราะหสถานการณ  2.1  วิเคราะหระบบธุรกิจ 
2.2  วิเคราะหระบบองคการธุรกิจ 
2.3  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจ 
2.4  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  เสนอทางเลือก  3.1  คํานึงถึงอนาคต 
3.2  ระบุทางเลือกกลยุทธ 
3.3  กําหนดภาพในอนาคตใหชัดเจน 

4.  กําหนดกลยุทธ  4.1  กําหนดสถาปตยกรรมทางธุรกิจ 
4.2  กําหนดสถาปตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.3  กําหนดรูปแบบการทํางานขององคการธุรกิจ 
4.4  ทําการสังเคราะหและการจัดลําดับ 

5.  วางแผนเพือ่การ
ดําเนินงานตามกลยุทธ 
 

5.1  กําหนดรายละเอียดในแผนการดําเนนิงาน 
5.2  ประเมินแผน 
5.3  กําหนดการดําเนินงานและการควบคุม 

 
 ที่มา:  Mentzas.  (1997).  Implementing an IS Strategy - A Team Approach.  p. 89. 
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Lederer และ Salmela (1996)  ไดเสนอ   ทฤษฏีการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งประกอบดวย  7   องคประกอบ  คือ สภาพแวดลอมภายนอก  สภาพแวดลอมภายใน 
แหลงทรัพยากรสําหรับการวางแผน  กระบวนการวางแผน   สารสนเทศของแผนงาน  การนําแผน
ไปใชงาน และความสอดคลองของแผนงาน แสดงดังภาพที่  2.6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.6   ตัวแบบทฤษฏีการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ที่มา:  Lederer and Salmela. (1996). Toward A Theory of Strategic Information Systems 

Planning.  p. 245. 

สภาพแวดลอมภายนอก สภาพแวดลอมภายใน 

แหลงทรัพยากร
สําหรับการ
วางแผน 

กระบวนการวางแผน 

สารสนเทศของแผนงาน 

การนําแผนไปใชงาน 

ความสอดคลองของแผนงาน 
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ทฤษฏีนี้ไดตั้งสมมติฐานวา ส่ิงแวดลอมภายนอก และสิ่งแวดลอมภายใน มีผลกระทบ
ตอกระบวนการวางแผน และองคประกอบในสวนแหลงทรัพยากรสําหรับการวางแผนมีผลกระทบ
ตอกระบวนการวางแผน นอกจากนั้น Lederer และ Salmela (1996) ไดช้ีใหเห็นวาปจจัยภายใน
องคการธุรกิจ จํานวนหลายปจจัย ที่มีผลกระทบตอ การวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดแก วัฒนธรรมองคการธุรกิจ ขนาดขององคการธุรกิจ โครงสรางองคการธุรกิจ รูปแบบการ
บริหารจัดการ อายุของหนวยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เปาหมายและวัตถุประสงคการใชกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบแนวคิดนี้ไดแสดงใหเห็นความซับซอนในกระบวนการวางแผน และ
การนําแผนที่วางเสร็จหรือหมายถึงกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชงาน และยังไดเสนอการนํา
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับความตองการของกลยุทธ
ธุรกิจ  

ในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซอนมาก มีนักวิชาการพยายาม
ที่จะวัดความสําเร็จหรือประสิทธิผลในมุมมองตาง ๆ  ในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(King, 1988;  Fitzgerald, 1993; Lederer and Setni, 1996;  Segars and Grover,  1998)  โดยทั่วไป
ในการวัดผลความสําเร็จในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสองรูปแบบโดยแบบแรก
วัดวาการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเติมเต็มวัตถุประสงคความตองการขององคการได
หรือไม (Venkatraman and Ramanujam, 1987) และแบบที่สองเปนการวัดประสิทธิผลของการ
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ (Premkumar and King, 1994) 

โดยทั่วไปมีแนวทางการประเมินความสําเร็จเกี่ยวของกับ การวางแผนกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ดานคือ ดานความสอดคลอง ดานการวิเคราะห  ดานความรวมมือ และ
ดานความสามารถของแผน (Segars and Grover, 1998) ดานความสอดคลอง หมายถึง ระดับความ
ใกลชิดระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธขององคการธุรกิจ  ดานการวิเคราะห 
หมายถึง ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเขาใจสภาพแวดลอมการดําเนินงานภายในและภายนอก
องคการ  และสามารถวิเคราะหการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที ่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานของธุรกิจได ดานความรวมมือ หมายถึง ความสําเร็จในขอตกลงโดยทั่วไปในการ
จัดลําดับการติดตั้งโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกตเพื่อใหมี
การใชงานไดจริงตามแผนงาน และดานความสามารถของแผน หมายถึง กระบวนการวางแผนเพื่อ
สนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการวางแผน  
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Ward และ Peppard (2003) แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกลยุทธธุรกิจ กับ
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลยุทธธุรกิจจะเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางของ
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใชงานในองคการ ทั้งนี้กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเนนถึงความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ และถูกกําหนดให
มีทิศทางที่สอดคลองและสนับสนุนกลยุทธทางธุรกิจขององคการ  DPU
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Ward และ Peppard (2003) ไดเสนอตัวแบบที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง
กลยุทธธุรกิจ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังภาพที่  2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.7    ความสัมพันธระหวางกลยุทธธุรกิจ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของ Ward  and Peppard 
 

ที่มา:  Ward  and Peppard.  (2003).  จาก Strategic Planning for Information Systems.  p. 41. 

กลยุทธธุรกิจ 
1.  พ้ืนฐานการดําเนินธุรกิจ 
2.  วัตถุประสงคและความตองการ 
3.  มุงเนนการประยุกตใชงาน 

กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  การตัดสินใจทางธุรกิจ 
2.  วัตถุประสงคและทิศทาง 
3.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1.  โครงการดานเทคโนโลยี   
      สารสนเทศ 
2.  มุงเนนชวยเหลือและสนับสนุน 
3.  มุงเนนเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สนับสนุนธุรกิจ กําหนดทิศทางให 

โครงสรางพื้นฐานและ
การบริการ 

ลําดับความสําคัญ
และความตองการ 

ความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ท่ีสงผลกระทบตอการ

ดําเนินธุรกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศถูก
สงมอบเพื่อการดําเนินงาน 

ธุรกิจตองการอยูในตําแหนง
ใดของการแขงขันและทํา
อยางไรเพื่อใหมีความสามารถ
ในการแขงขัน 

องคการธุรกิจมีความตองการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อะไรบาง 
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กลาวโดยสรุปวา กลยุทธธุรกิจ มีความสัมพันธกับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศโดยที่
ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของขององคการธุรกิจเปนผูกําหนดกลยุทธธุรกิจ ซ่ึง
เกี่ยวกับ การระบุวาองคการธุรกิจนําเสนอสินคาหรือบริการ สูตลาดใด เพื่อองคการจะไดเขาไป
แขงขันในตลาดนั้น โดยมีกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปสนับสนุน เพื่อใหองคการบรรลุ
เปาหมาย โดยที่กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคการ แนวทางนี้เกิดจากกระบวนการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเกี่ยวของกับ
กิจกรรมดังนี้  ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก ประเมินสภาพแวดลอมภายใน วิเคราะห
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ   กําหนดวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กําหนดพันธกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีการกําหนดงบประมาณ  มีแนวทางการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    ไปดําเนินงานตามกิจกรรม
หลักและกิจกรรมสนับสนุน    และนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน  โซอุปทานขององคการธุรกิจ  
การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายการดําเนินงาน    เพื่อใหการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเกิด
ประโยชนตอองคการ 

 
2.5  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  

เนื่องจากกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่องคการธุรกิจนํามาใชงาน เกิดจากการ
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงตอการบริหาร
จัดการและการใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ การที่องคการธุรกิจจะ
สามารถ  ใช เทคโนโลย ีสารสนเทศเพื ่อสร า งความสามารถในการแข งข ันได อย า งมี
ประสิทธิภาพหรือไมนั้นขึ้นอยูกับวา กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีความสอดคลองกับ 
กลยุทธทางธุรกิจมากนอยเพียงใด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีการ 
ปรับแนวทาง ใหตรงกับความตองการขององคการธุรกิจหรือไม  

แนวคิดเรื่อง ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจมาเปนเวลานานแลว ยอนกลับไปประมาณชวงป ค.ศ. 1974 
ศาสตราจารย Nolan แหง Harvard Business School ไดเสนอแนวคิดของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคการธุรกิจ โดยแนวคิดนี้ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศกับฝายธุรกิจในการพัฒนาองคการธุรกิจใหมี ความพรอม (Maturity) 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และตอมาแนวคิดนี้ไดรูจักกันแพรหลาย ชื่อวา Nolan’s Stages 
Theory  (Nolan,1973) 
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แนวคิดของ Nolan ในภายหลังไดมีการพัฒนาและขยายความโดยนักวิชาการอีกมาก 
โดยไดมีการยอมรับในขอสรุปที่วา ยิ่งองคการธุรกิจมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
แขงขันทางธุรกิจมากเทาไร องคการธุรกิจนั้นก็ยิ่งมีความจําเปนในการ ตอเชื่อมระหวางการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวทางธุรกิจขององคการธุรกิจมากขึ้นตามไปดวย ผลที่ตามมาก็คือ 
องคการธุรกิจที่มีการปรับแนวที่สอดคลองระหวาง กลยุทธทั้งสอง จะมีความพรอมในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาองคการธุรกิจ  ที่ขาดการเชื่อมโยงในลักษณะดังกลาว  

ดังนั้นในการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จะเกี่ยวของกับเรื่อง ความหมายความสอดคลองระหวาง  
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มิติและการวิจารณเร่ืองความสอดคลองระหวาง  
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ การปรับแนวกลยุทธใหมีความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  ความทาทายที ่ทําใหเกิดความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธ ุรก ิจ  และการว ัดความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

2.5.1  ความหมายความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยพบวามีคําที่มีความหมายเหมือนกันกับความสอดคลอง

ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ที่นักวิชาการกลาวไวหลายคํา เชน การ
ผสมผสาน (Integration) (Lawrence and Lorsch, 1967; King, 1988; Henderson and Venkatraman, 
1993) ความเหมาะสม (Fit) (Chan, 1992; Henderson and Venkatraman, 1993) การเชื่อมโยง (Reich 
and Benbasat, 1996) มีการศึกษาวิจัยของนักวิชาการบางคน ที่ใชคําวา การผสมผสาน เชน 
Lawrence และ Lorsch (1967) ไดนิยามคําวา การผสมผสาน คือ กระบวนการที่มีความสัมพันธกัน
ระหวางกลุมภายในองคการธุรกิจ เพื่อใหเกิดเอกภาพในการทํางาน  King (1988) ไดนิยามคําวา การ
ผสมผสาน คือ แนวทางเดียวที่ตอเนื่องกันในการเชื่อมโยงการวางแผนธุรกิจกับการวางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตอมา King และ Teo (1997) ไดขยายแนวทางเดียวที่ตอเนื่องนี้ใหเปนการ
ส่ือสารแบบสองทางในแบบที่ทับซอนกันในการผสมผสานการวางแผนกลยุทธธุรกิจ กับการ
วางแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทายที่สุด ไดมีการนําเสนอรูปแบบการผสมผสาน
ในวางแผนกลยุทธธุรกิจ กับการวางแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สมบูรณแบบมากขึ้น 
(King and Teo, 1997; Teo and King, 1997) Chan (1992) ไดนิยาม ความเหมาะสม วาเปนเหมือน
ระดับความตรงกันระหวางกลยุทธธุรกิจที่ใชจริง กับ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชจริง สวน 
Henderson และ Venkatraman  (1993) ไดขยายความเพิ่มเติมในนิยาม ความเหมาะสม วาเปนคําที่
บอกถึงความสัมพันธระหวางปจจัยภายนอกที่ เกี่ยวกับกลยุทธธุรกิจ ที่มีผลตอกระบวนการ
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ดําเนินงานและโครงสรางการดําเนินงานขององคการ  Reich และ Benbasat (1996) ไดนิยาม การ
เชื่อมโยง เปนความสัมพันธ ระหวางหนาที่ธุรกิจ กับ หนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนคําอื่น ๆ ที่
มีความหมายเหมือนกันกับความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
เชนคําวา สะพานเชื่อมโยง (Bridge) (Ciborra, 1997) สามัคคี (Harmony) (Luftman, Papp and Brier, 
1999) และการหลอมรวม (Fusion) (Smaczny, 2001) ในการศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มักใชคําเหลานี้สลับกันไปมาหรือแทนที่กันได โดยเฉพาะ
คําวา เหมาะสม มีนักวิชาการดานการจัดการกลยุทธนิยมใชคํานี้กันเปนอยางมาก (Edwards, 1992) 
แตในสวนการศึกษาหรือการวิจัยในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวานักวิชาการสวน
ใหญจะใชคําวา ความสอดคลอง มากกวา คําวา คําอ่ืน ๆ ที่กลาวขางตน 

Porter และ Millar (1985) ไดเสนอวา เทคโนโลยีสารสนเทศที่นําเขามาใชในองคการ
ธุรกิจ มีความสามารถที่จะทําใหองคการมีความไดเปรียบจากการแขงขันได กลยุทธที่ดําเนินงาน
จําเปนจะตองทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคลองอยางครอบคลุมในทุกกิจกรรมขององคการธุรกิจ  

Henderson และ Venkatraman (1993: 6-9) ไดนิยามความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจเปน ระดับความเหมาะสมและการผสมผสาน  ระหวาง
องคประกอบทั้ง 4 เร่ืองซึ่งประกอบดวย กลยุทธธุรกิจ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสราง
พื้นฐานของธุรกิจ โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  Luftman และคณะ (1999) กลาววา
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจที่ดี หมายถึง องคการได
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับองคการมาใชงานใหเหมาะสม กับเวลา และสถานการณ
ของความตองการในการใชงานที่ตรงกับกลยุทธธุรกิจ  Reich และ Benbasat (2000: 82) และ 
Palmer และ Markus (2000: 242) ไดใหคํานิยามความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ หมายถึง ระดับของพันธกิจ วัตถุประสงค ที่บรรจุอยูในกลยุทธธุรกิจ 
และนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยไดรับการสนับสนุนจากกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหพันธกิจ วัตถุประสงค บรรลุเปาหมายตามความตองการของกลยุทธธุรกิจ 
McKeen และ Smith (2007) ไดใหเหตุผลวาความสอดคลองของกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อ องคการไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเขามาใชเพื่อใหการดําเนินงานของ
องคการบรรลุวัตถุประสงคอยางลงตัว ในป ค.ศ. 2005 Campbell (2005) ไดจัดใหมีการสนทนากลุม
ระหวางผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เพื่อ หาคํานิยาม ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ ในมุมมองของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะผูปฏิบัติงาน สามารถสรุปไดวา 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจเปนเรื่องของความรวมมือ
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กันในการทํางาน ระหวางการดําเนินงานของธุรกิจ  กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย  คํานิยามนี้เหมือนกับนิยามของ Abraham (2006) ซ่ึงเขาอธิบายวา ความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เปนเหมือน การไหลของ
บอลกลม ๆ ที่การดําเนินงานของธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศตองผสมกลมกลืนกัน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

จากที่กลาวมาขางตน สามารถที่จะสรุปไดวา ความสอดคลองระหวางเทคโนโลยี
สารสนเทศกับธุรกิจ หมายถึง การประสานงาน หรือรวมมือกันเพื่อใหเกิดความสัมพันธระหวาง
มุมมองทางธุรกิจกับมุมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มา
ใชในการดําเนินงานขององคการธุรกิจ  

2.5.2 มิติโครงสรางและการวิจารณเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารเทศกับกลยุทธธุรกิจ เปนปรากฏการณที่
ซับซอนขององคการ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําใหเกิดการผสมผสานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหตรงวัตถุประสงคขององคการธุรกิจ เพื่อใหเห็นภาพมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารเทศกับกลยุทธธุรกิจ จะกลาวถึงมิติตาง ๆ ดังนี้  

มิติเร่ืองกลยุทธ Chan และคณะ (1997: 132)  กลาววา มิติกลยุทธมี 2 แนวทาง โดยอยูบน
พื้นฐานทฤษฎีกลยุทธของ  Mintzberg ป ค.ศ. 1987 ซึ่งไดแยกความแตกตาง เปน 2  กลยุทธ  คือ
กลยุทธที่ตั้งใจใหเปน และกลยุทธที่ถูกนํามาใชงานจริง  ในการศึกษาเรื่องความสอดลองระหวาง 
กลยุทธเทคโนโลยีสารเทศกับกลยุทธธุรกิจ ควรใหความสําคัญกับกลยุทธที่ถูกนํามาใชงานจริง ซ่ึงใน
ที่นี้หมายถึงกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการดําเนินการจริงขององคการธุรกิจ 

มิติเร่ืองความสอดคลอง Reich และ Benbasat (1996)  กลาววา มิติเร่ืองความสอดคลอง 
มี 2 แนวทาง  คือ มิติความสอดคลองเกี่ยวของกับเรื่อง การวิเคราะห การวางแผน  และ มิติความ
สอดคลองเกี่ยวของทางสังคม ซ่ึงเนนไปที่คน หรือบุคลากรในองคการธุรกิจ ที่เกี่ยวของ ที่จะทําให
เกิดความสอดคลอง โดยที่บุคลากรดานบริหารธุรกิจ และบุคลากรดานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการตกลงกัน และทําความเขาใจรวมกันในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยให
องคการบรรลุเปาหมาย   

มิติเร่ืองแบบ Reich และ Benbasat (2000)  เสนอมิติแบบ วา มี 2 แบบ โดยแบบที่หนึ่ง
มองความสอดคลอง  เปนเหมือนกระบวนการ ที่เนนไปที่ กระบวนการที่ทําใหเกิดการผสมผสาน
ระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคการ สวนแบบที่สอง ผลลัพธที่เปนจริง เนนไปที่ 
สภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดจริงในองคการ  
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มิติเร่ืองการวัดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
Oh และ Pinsonneault (2004: 241) กลาววา มิติเรื่องการวัดความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มี 6 แนวทางคือ ผลการคูณ (Multiply) คากลาง (Mediation) 
การตรงกันหรือการจับคู (Matching) การจัดกลุม (Grouping)  ความแตกตางในคุณสมบัติ (Profile 
Deviation) และ ความแปรปรวนรวม (Covariation)  

มิติเร่ืองทฤษฎีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
Gutierrez Orozco Papazafeiropulou และ Serrano (2008) กลาววา มิติเร่ืองทฤษฎีความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มี 2 กลุมใหญคือ ทฤษฎีที่หนึ่ง ใชทฤษฎี
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจช่ือ  Strategic Alignment 
Model (SAM Model)  ของ Henderson และ Venkatraman ป ค.ศ. 1993 สวนทฤษฎีความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจที่สอง คือ ทฤษฎีอ่ืน ๆ ที่ไมใชทฤษฎีความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ของ Henderson และ 
Venkatraman (SAM Model)   

สําหรับเรื่องการวิจารณเกี่ยวกับเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มีนักวิชาการหลายทานไดวิจารณในเรื่องความสอดลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารเทศกับกลยุทธธุรกิจวาเปนปรากฏการณ หรือเปนเรื่องจับตองไดยากมากในความ
เปนจริง (Chan and Reich, 2007) นักวิชาการไดอธิบายเหตุผลและการวิจารณเร่ืองความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจไวหลายประเด็นดังนี้  

1.  การวิจัยเร่ืองความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
เปนกลไกที่ซับซอนและไมประสบความสําเร็จในโลกความเปนจริง 

2.  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จะไม
สามารถเกิดขึ้นไดถาหากองคการธุรกิจไมมี กลยุทธธุรกิจ หรือไมมีกิจกรรมในการจัดทํากลยุทธ
ธุรกิจ 

3.  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จะไมเกิด
ประโยชนใด ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกลยุทธธุรกิจ 

4.  สวนงานที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจควรใหคําแนะนําถึง
ประโยชนในการประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูบริหารธุรกิจมากกวาเปนผูตาม 

เหตุผลเหลานี้มีความสําคัญมากตอการศึกษาวิจัยเร่ืองความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ Ciborra (1997) แนะนําวา ในปจจุบันมีแนวคิดและทฤษฏี
เร่ืองความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก 
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โดยสวนใหญเปนแนวคิดทางวิทยาศาสตร ที่มุงนําเสนอแนวทางในการประยุกตใหมนุษยทํางาน
รวมกับระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ       
กลยุทธธุรกิจ เปนปรากฏการณที่เกี่ยวของกับการทํางาน เร่ืองนี้จะไมประสบความสําเร็จ ถาหาก  
กลยุทธธุรกิจไมชัดเจน เพราะตัวกลยุทธธุรกิจเอง มีเหตุปจจัยตาง ๆ มากมายที่ทําใหไมชัดเจน ยิ่ง
ไปกวานั้น การที่องคการธุรกิจนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศเหลานั้น มีความสามารถในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานในตัวของมัน
เองอยูแลว (Ciborra, 1997; Orlikowski, 1996) เหตุผลนี้นักวิชาการกลาววาเปนจุดที่ไมจําเปนที่ตอง
ศึกษาหรือทําใหเกิดความสอดคลอง แตในมุมมองของ Ciborra (1997) มีความเห็นตรงกันขาม เขา
กลาววา การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานในองคการธุรกิจโดยที่ไมกําหนดกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกอน อาจทําใหไมไดรับประโยชนอยางแทจริง และสวนงานที่รับผิดชอบ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ ควรสรางความทาทาย ใหกับผูบริหารธุรกิจในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานในองคการธุรกิจ (Chan et al., 1993) เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางราบรื่น และประสบความสําเร็จในการดําเนินงานในหนาที่ธุรกิจ สวน Kearns และ Lederer (2000) 
กลาววาประสิทธิผลของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
สามารถทําใหองคการธุรกิจมีความไดเปรียบในการแขงขันได  แตมีคําโตแยงโดย Levy (2000) 
วาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ถามองในมุมมองของทรัพยากร ไมไดเปนกลยุทธแตอยางใด เพราะตัว
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเฉพาะตัวของมันเอง มีคุณคาในตัวของมันเองและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่องคการนํามาใชงานนั้น เปนการยากที่คูแขงจะลอกเลียนแบบได   

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา มิติโครงสรางและการวิจารณเกี่ยวกับความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  เปนเรื่องซับซอนที่จัดการไดยากสําหรับ
องคการธุรกิจ โดยมีมิติตาง ๆ เขามาเกี่ยวของ เชน เร่ืองกลยุทธ ในการศึกษาครั้งนี้เลือกใชกลยุทธที่
ดําเนินงานจริง สวนมิติเร่ืองแบบ ในงานวิจัยนี้ใชทั้ง 2 แบบ จะศึกษาจากขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงใน
กระบวนที่จะทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และ
ศึกษาจากบริบทที่เกิดขึ้นจริงในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ ที่มีสวนสนับสนุน
การดําเนินงานหรือสนับสนุนกลยุทธธุรกิจขององคการธุรกิจ  สวนมิติเร่ืองการวัดความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจใชแนวทางการคํานวณผลคูณ  สวนมิติ
เรื่องทฤษฎี  ใชทฤษฎี SAM Model  ของ Henderson และ Venkatraman ป ค.ศ. 1993 และ
ทฤษฎี อ่ืน ๆ เชน ทฤษฎีของ Chan และ Huff  ป ค.ศ. 1997 ทฤษฎีของ Teo และ King ป ค.ศ. 1997 
เปนหลักในการศึกษาครั้งนี้ สําหรับการวิจารณเร่ืองความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เนื่องมาจากกลยุทธธุรกิจมีการเปล่ียนแปลง หรือเกิดความไมชัดเจน
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ของกลยุทธธุรกิจ อาจสงผลใหความสอดคลองของกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจมี
การเปลี่ยนแปลงและไมชัดเจนตามไปดวย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาจาก กิจกรรมในการ
จัดทําแผน กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธธุรกิจ 

2.5.3  การปรับแนวกลยุทธใหสอดคลองกันระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ  

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเสมือนเครื่องมือที่สําคัญ ในการสนับสนุนแผน   
กลยุทธทางธุรกิจใหบังเกิดผล ดังนั้นเพื่อใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิผลใน
การดําเนินงาน ควรมีการปรับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองตามแนวทางของกลยุทธ
ทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน กลยุทธทางธุรกิจก็ควรมีการปรับแนวทางไปในทิศทางที่องคการ
ธุรกิจมีความพรอม ตอการใชงานดานเทคโนโลยีดวยเชนกัน และผลเสียของการขาดการปรับ
แนวทางระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธธุรกิจ อาจมองไดจากสองมุมมอง คือ 
มุมมองดานธุรกิจและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Applegate, McFarlan, and  McKenney, 1996) 

จากมุมมองดานธุรกิจ การขาดการปรับแนวทางที่ดี อาจทําใหเกิดการสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ การขาดการประสานงานกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจทําใหไมทราบถึงขีด
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจตนเอง ทั้ง ๆ ที่ในบางกรณี องคการ
ธุรกิจของตนอาจมีความพรอมในดานนั้นอยูแลว เชน ธุรกิจดานการเงินการธนาคารมีความตองการ
ในการสรางบริการใหมๆ แกลูกคาตลอดเวลา บริการเหลานั้นมีความจําเปนตองไดรับการสนับสนุน
จากฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากขาดความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการธุรกิจอาจสูญเสีย
โอกาสในเชิงรุกเหลานั้นได (Broadbent and Weill, 1993) 

จากมุมมองดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การขาดการปรับแนวทางที่ดีกับกลยุทธธุรกิจ 
มักทําใหเกิดการสูญเปลาของเงินที่ลงทุนไปทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หากขาดการ
ประสานงานที่ดีระหวางฝายธุรกิจ กับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการใชงานอาจจะไมสอดคลองกับ
ความตองการที่แทจริงขององคการธุรกิจ (Van Der Zee and De Jong, 1999) 

จากผลเสียที่กลาวขางตน การขาดการปรับแนวทางระหวางกลยุทธทั้งสองจึงเปน
สาเหตุหลักประการหนึ่ง ที่ทําใหหลายองคการธุรกิจไมไดรับผลตอบแทนที่ชัดเจนจากเงินที่ลงทุน
ไปดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  แตการปรับแนวทางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธทาง
ธุรกิจใหสอดคลองกันก็ไมใชเร่ืองงาย เนื่องจากกระบวนการในการวางแผนกลยุทธธุรกิจของ
องคการ มีผูเกี่ยวของหลายฝาย และที่สําคัญที่สุดคือผูบริหารระดับสูงที่จะทําหนาที่ในการตัดสินใจ
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ในการกําหนดทิศทางขององคการธุรกิจควรสรางความชัดเจนในทิศทางการดําเนินงานของ
องคการ รวมทั้งใหการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการธุรกิจอยางจริงจัง 

2.5.4  ความทาทายที่ทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ       
กลยุทธธุรกิจ  

ความทาทายที่ทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ     
กลยุทธธุรกิจในมุมมองของผูปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบริหารธุรกิจ 
สามารถสรุปไดเปน   3   ประเด็นดังนี้ 

2.5.4.1  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
เกี่ยวของกับความรู  

ความทาทายเรื่อง ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ  กลยุทธ
ธุรกิจ เกี่ยวของกับความรูของผูปฏิบัติ ทั้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบริหารธุรกิจ 
โดยทั่วไปผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมีความรูเรื่องธุรกิจอยางลึกซึ้งโดยเฉพาะเรื่อง
กลยุทธธุรกิจ  และผูบริหารธุรกิจไมมีความรู เ รื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางลึกซึ้งเชนกัน นอกจากนี้ ผูบริหารทั้งสองกลุมไมมีความรู เ ร่ือง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเขามาขับเคลื่อนหรือ เขามีผลกระทบตอการดําเนินงานของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมนั้น ในชวงสิบกวาปที่ผานมามีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องการไมรู หรือการไมเขาใจอยาง
ชัดเจน เร่ือง กลยุทธธุรกิจของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Reich and Benbasat, 2000)  ซ่ึงเรื่อง
นี้มีความสําคัญมากเพราะมีหลายแนวคิด เ ร่ืองความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ กลาววา ความสอดคลองจะเกิดขึ้นไดตองมีกลยุทธธุรกิจเกิดขึ้นกอน 
และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ควรที่จะตองทําความใจเรื่องกลยุทธธุรกิจใหชัดเจน เรื่อง    
กลยุทธธุรกิจเปนเรื่องที่ละเอียดออน มีความสําคัญตอองคการธุรกิจมาก และบอยครั้งที่ทําใหตัว
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําความเขาใจเรื่องกลยุทธธุรกิจไดยาก เนื่องจาก มีปจจัยทั้งภายใน
และภายนอกที ่เปนปจจัยที ่ทําใหการเขาใจกลยุทธธุรกิจไดยาก  เชนปจจัยภายใน  เ รื ่อง 
ความสัมพันธระหวาง ผูบริหารธุรกิจ กับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู
ธุรกิจจากผูบริหารธุรกิจไปสูผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนปจจัยภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง
สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวกับธุรกิจ และความรู ในเรื ่องความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่องคการธุรกิจ  ควรที่ไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานั้น  ใน
บางครั้งผูบริหารธุรกิจก็มีความสับสนเรื่องกลยุทธธุรกิจดวยเชนกัน (Campbell, 2005) ในเรื่อง  
กลยุทธธุรกิจที่กําหนดไวในตอนแรก กับกลยุทธธุรกิจที่ลงมือดําเนินงานจริง รวมถึงวิธีการจัดการ
สมัยใหมในบางเรื่อง ในบางครั้งทําใหเกิดความสับสนตอตัวผูบริหารธุรกิจไดเชนกัน ความรูของ
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ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  เปนเรื่องสําคัญ หากผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความรู ความเขาใจเรื่องกลยุทธธุรกิจอยางลึกซ้ึง ก็จะทําใหเกิดความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ แตในทางกลับกันหากผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศไมมีความรู หรือขาดความเขาใจอยางลึกซึ้ง อาจทําใหเกิดความสอดคลองระหวาง      
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจในระดับต่ําหรือไมเกิดความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

2.5.4.2 ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
เกี่ยวของกับการควบคุมสถานการณการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการธุรกิจ 

ในเรื่องนี้ Campbell Kay และ Avalos (2005) ไดอธิบายวา ผูบริหารธุรกิจเผชิญหนากับ
ความทาทายธุรกิจหลายเรื่อง ผูบริหารตองจัดการกับส่ิงเหลานี้บนพื้นฐาน 2 ประการ คือ ผูบริหาร
ตองทําความเขาใจกับสิ่งทาทายเหลานั้น และผูบริหารตองตัดสินใจดําเนินการกับสิ่งทาทายเหลานัน้ 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เกี่ยวของกับการควบคุม
สถานการณ เนื่องจากการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานขององคการธุรกิจ
เปนความทาทายที่สําคัญอยางหนึ่ง ในบางครั้งผูบริหารธุรกิจไมสามารถตัดสินใจได อันเนื่องมาจาก
ไมเขาใจวาเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานั้น ที่จะนําเขามาใชในองคการธุรกิจเกิดประโยชนตอ
องคการธุรกิจไดอยางไร เปนเหตุทําใหผูบริหารธุรกิจไมสามารถตัดสินใจเพื่อดําเนินการกับ
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใชในองคการได ดังนั้นผูบริหารธุรกิจ ควรทําความเขาใจถึง
หนาที่และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ และตองตัดสินใจนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา
ใชงานในองคการธุรกิจ ดังนั้นผูบริหารธุรกิจควรศึกษาถึงความสําคัญของหนาที่และบทบาทของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อทําใหการตัดสินใจดําเนินการเรื่องนี้ดําเนินการอยางเปนระบบ ทายทีสุ่ด
ทําใหผูบริหารธุรกิจสามารถควบคุมสถานการณการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใน
องคการธุรกิจไดในที่สุด 

2.5.4.3  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมขององคการธุรกิจที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

เนื่องจากสภาพแวดลอมของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปน
สภาพแวดลอม ภายในหรือภายนอกองคการธุรกิจ  เปนเหตุใหกลยุทธธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง   
สงผลใหกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวยความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เปนกระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนอยางตอเนื่อง  
(Henderson and Venkatraman, 1993) โดยที่  Van Der Zee และ De Jong (1999) กลาวเพิ่มเติมวา 
ปญหาที่สําคัญที่ทําใหไมเกิดหรือเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ    
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กลยุทธ ธุรกิจ  อยู ในระดับต่ํ า  เนื่องมาจากเกิดชองวางในกระบวนการวางแผนกลยุทธ                  
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เพราะสภาพแวดลอมธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเองก็มีพัฒนาการความกาวหนาที่รวดเร็วดวยเชนกัน ใน
บางครั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่องคการใชงานในปจจุบันอาจไมทันสมัย หรือไมตรงกับความ
ตองการของกลยุทธธุรกิจ ทําใหองคการธุรกิจปรับตัวไมทันกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง
ไป ดังนั้นผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศตองคอยติดตามสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องตาง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการธุรกิจ โดยผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและผูบริหารธุรกิจตองมีการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ที่เกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอมทางธุรกิจและการติดตามความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกัน 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ความทาทายที่ทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจในมุมมอง ของผูปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผูบริหารธุรกิจสามารถสรุปไดเปน 3 ประเด็น คือ  เกี่ยวของกับความรู   การควบคุมสถานการณ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการธุรกิจ  และการเปลี่ยนแปลงขององคการธุรกิจ 

2.5.5  ตัวแบบความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
จาก ค.ศ. 1990 จนถึงปจจุบันมีนักวิชาการหลายคนไดนําเสนอตัวแบบความ

สอดคลองกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจหลายตัวแบบ ตัวแบบของนักวิชาการ ที่
ไดรับอางอิงในวารสารทางวิชาการที่สําคัญในสาขาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และมี
นักวิชาการไดนําตัวแบบเหลานี้ไปศึกษาตอยอดในการทําวิจัยเปนจํานวนมาก ไดแกตัวแบบตอไปนี้ 

Scott Morton (1991) ไดนําเสนอตัวแบบชื่อ The MIT Model เปนการเปลี่ยนแปลง
มุมมองจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยในการประมวลผล มาเปนการประยุกตใชในระดับ    
กลยุทธขององคการ มีการนําเสนอวาการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศควรใหผลตอบแทน
ในระยะยาวแกองคการธุรกิจได ซ่ึง ตัวแบบ The MIT Model  ประกอบดวย   5  องคประกอบ คือ กลยุทธ  
เทคโนโลยี โครงสรางองคการ กระบวนการจัดการ และ บทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงาน โดยที่
ทุกองคประกอบนี้ควรมีความสอดคลองกันในการดําเนินงานขององคการ ตอมา Henderson 
และ Venkatraman (1993) ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากตัวแบบ  The MIT Model ไดพัฒนาตัวแบบความ
สอดคลองกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจที่เรียกวา Strategic Alignment Model (SAM) 
โดยไดนําเสนอ  4  องคประกอบยอย  ไดแก  กลยุทธธุรกิจ   กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  โครงสราง
พื้นฐานทั่วไปขององคการและกระบวนการทํางานขององคการ  และโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและกระบวนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งแตละองคประกอบมี
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คุณลักษณะที่เปนเอกลักษณที่แตกตางกัน  ตัวแบบดังกลาวใหความสําคัญกับการปรับใหเปนแนว
เดียวกันของแตละองคประกอบหรือใหสอดคลองกันในแตละองคประกอบ ดังภาพที่  2.8  

 
 

 

                                
 
 

ภาพที่ 2.8     ตัวแบบความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยทุธธุรกิจของ 
Henderson และ Venkatraman 

 
ที่มา:  Henderson and Vankatraman. (1993). Strategic Alignment: Leveraging Information 

Technology for Transforming Organizations.  p. 476. 
 

Teo และ King (1997) ไดนําเสนอตัวแบบการเชื่อมโยงระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธทางธุรกิจ ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญประการหนึ่งในการกอใหเกิดการปรับ
แนวทางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับกลยุทธขององคการธุรกิจ ยิ่งกระบวนการ
ทั้งสองมีการเชื่อมโยงถึงกันมากเทาใด การปรับแนวทางระหวางกลยุทธทั้งสองใหสอดคลองกันก็

ขอบเขต 
ธุรกิจ 

 

ความสามารถหลัก
ของธุรกิจ 

ธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 

ขอบเขตเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถหลัก
ของระบบ 

ธรรมมาภิบาล 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารงาน 

กระบวนการทํางาน ทักษะ 

โครงสรางพ้ืนฐานดานเทค 
โนโลยีสารสนเทศ 

กระบวนการทํางาน ทักษะ 

โครงสรางพื้นฐานขององคการและกระบวนการ โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการ 

ความเหมาะสมของ 
กลยุทธ 

การทํางานรวมกัน 

ความเหมาะสมของ 
กลยุทธ 

ความสอดคลอง 

กลยุทธธุรกิจ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สภ
าพ

แว
ดล

อม
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สามารถทําไดงาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางกระบวนการทั้งสองนั่นเอง โดยทั่วไปแลว รูปแบบของการเชื่อมโยงระหวางกลยุทธทาง
ธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปนตัวบงชี้ใหเห็นถึงแนวโนม ทําใหเกิดการผสมผสาน
เปนสวนเดียวกันสําหรับตัวแบบความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจที่เสนอโดย Teo และ King  มี 4 ระดับ ดังภาพที่ 2.9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่  2.9   การเชื่อมโยงของกระบวนการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจกับการวางแผนกลยุทธ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Teo และ King 
 
ที่มา:  Teo and King. (1997).  Integration Between Business Planning and Information System  

Planning : An Evolutionary-Contingency Perspective.  p. 185. 

กลยุทธธุรกิจ 

กลยุทธธุรกิจ 
 

กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลยุทธธุรกิจ 
 

กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผสมผสานเปนสวน
เดียวกัน 

การดําเนินงานแยกสวน 

การดําเนินการวางแผน

        การรับทราบขอมูล 
        วางแผนรวมกัน 

การดําเนินการไปพรอมกัน 
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ในระดับแรก คือ การดําเนินงานแยกสวน อาจไมมีการเชื่อมโยงเกิดขึ้นเลย หรืออาจมี
การเชื่อมโยงเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นเนื่องจากองคการธุรกิจไมมีกระบวนการวางแผน
งานที่เปนรูปแบบ หรือในบางองคการธุรกิจอาจไมมีการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเลย
ก็ได โดยทั่วไปองคการธุรกิจในลักษณะนี้ จะมีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงบางสวนหรือ
อาจไมไดใหความสําคัญตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการธุรกิจมากนัก 

ในระดับที่สอง คือ การดําเนินการวางแผนตามลําดับ องคการธุรกิจเริ่มมีการวางแผนที่
เปนรูปแบบมากยิ่งขึ้น และมีการเชื่อมโยงของกระบวนการที่ชัดเจนขึ้น แตยังเปนการเชื่อมโยงใน
ทิศทางเดียว นั่นคือ เปนการใหขอมูลจากกระบวนการวางแผนกลยุทธธุรกิจไปยังกระบวนการ
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธทางธุรกิจเปนตัวกําหนดทิศทางในการวางแผนการ
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทั่วไปบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจใน
ลักษณะนี้ สวนใหญจะเปนเพียงการใชงานเพื่อการสนับสนุนงานประจําหรือชวยในการ
ประมวลผลในหนาที่งานธุรกิจทั่วไปเทานั้น 

ในระดับที่สาม คือ การรับทราบขอมูลวางแผนรวมกัน องคการธุรกิจมีรูปแบบการ
วางแผนที่ชัดเจนทั้งกระบวนการวางแผนกลยุทธธุรกิจและการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ เกิดการเชื่อมโยงมีทั้งสองทาง นั่นคือ มีการนําขอมูลจากการวางแผนกลยุทธธุรกิจมา
เปนองคประกอบในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะเดียวกันมีการใชขอมูลจาก
การวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเปนขอมูล ในการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจดวย 
กระบวนการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศทําหนาที่ทั้งสนับสนุน และมีอิทธิพลตอการ
วางแผนกลยุทธองคการธุรกิจ แตกระบวนการวางแผนทั้งสองยังเปนกระบวนการที่แยกจากกัน
ชัดเจน 

ในระดับสุดทาย คือ การดําเนินการไปพรอมกัน กระบวนการในการวางแผนกลยุทธ
ทางธุรกิจและการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปพรอมกันใน กลยุทธธุรกิจมอง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเสมือนเปนสวนหนึ่งของกลยุทธธุรกิจ ทําใหเกิดการผสมผสานเปน
สวนเดียวกัน  

Chan Huff  Barchay และ Copeland (1997) ไดทําวิจัยแบบสํารวจ เร่ืองความสอดคลอง
ของกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  พบวากลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคลองกับกลยุทธธุรกิจ มีความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ และประสิทธิผล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และยังพบวาประสิทธิผลเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธในเชิงบวก
กับผลการดําเนินงานของธุรกิจดวย แตน้ําหนักในสวนประสิทธิผลเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับผลการดําเนินงานของธุรกิจยังไมมากพอ โดยทั้งหมดไดนําเสนอเปน
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ตัวแบบที่มีความสัมพันธกัน และมีขอเสนอแนะวาควรทําวิจัยตอเนื่องเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ
ของตัวแบบที่นําเสนอจากหนวยตัวอยางที่หลากหลายและใหใชวิธีวัดความสอดคลองระหวาง     
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจโดยใชสถิติที่แตกตางไป ดังภาพที่ 2.10 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.10   ตัวแบบความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยทุธธุรกิจของ 

Chan  Huff  Barchay และ Copeland 
 
ที่มา:  Chan, Huff, Barchay and Copeland. (1997).  Business Strategic Orientation, Information Systems 

Strategic Orientation, and Strategic Alignment.  p. 126. 

 
กลยุทธธุรกิจ 

ความสอดคลองระหวาง
กลยุทธธุรกิจกับกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ประสิทธิผลเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 
ผลการดําเนินงาน
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2.5.6  การวัดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
การวัดความสอดคลองระหวาง กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เปน

เรื่องที่มีความสําคัญมาก มีหลายเหตุผลที่สะทอนถึงความสําคัญเรื่องนี้   เชนในมุมมองของ 
ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาววาถาไมสามารถวัดความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจได ก็ไมสามารถที่จะเขาไปจัดการเรื่อง      
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจไดเชนกัน สวนในมุมมองของนักวิชาการ ให
ความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูล ตองใหถูกตองตามหลักวิชาการอยางเครงครัด เพื่อทําใหเกิด
ความเที่ยงตรงของการวัด  สวนวรรณกรรมในสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกลาวถึง การ
วัดความสอดคลองระหวาง กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจมีหลายแนวทางที่แตกตาง
กันที่ใชวัดความสอดคลองนี้ ประกอบดวย  รูปแบบ (Typologies) หมวดหมู (Taxonomies) ตัวแบบที่
เหมาะสม (Model Fit) รายละเอียดเปนดังนี้ 

รูปแบบการวัดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ
แสดงดวยการคํานวณ หรือการอนุมาน (Deductive) สวนหมวดหมู การวัดความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจใชวิธีการสังเกต (Inductive) (Chan, 1992)  และ ตัว
แบบที่เหมาะสม (Model Fit) มีนักวิชาการ คือ Venkatraman (1989) นําเสนอและอภิปรายถึง ความ
แตกตางของแนวคิดในเรื่องตัวแบบที่เหมาะสมในการวิจัยเร่ืองกลยุทธ ไว 6 แบบไดแก การคูณ  
(Muliply) คากลาง (Mediation) การตรงกันหรือการจับคู (Maching) การจัดกลุม (Grouping) ความ
แตกตางในคุณสมบัติ (Profile Deviation) และ ความแปรปรวนรวม (Covariation) นักวิชาการสวน
ใหญนิยม ใชหลักการคูณ เพื่อคํานวณความสอดคลองกระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

Chan และคณะ (1997) ไดพัฒนาเครื่องมือช่ือ Strategic Orientation of Information 
System (STROIS) ซ่ึงพัฒนาจากแนวคิดของ Venkatraman (1989) ช่ือ Strategic Orientation of 
Business Enterprises (STROBE) โดยเสนอวาควรเลือกใชวิธีการคูณในการวัดความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มากกวาการจับคู หรือวิธีการอ่ืน ๆ Cragg 
และคณะ (2002) ไดนําเสนอตัวแบบที่ใชวัดความสอดคลอง โดยมีหลักฐานระบุวา การใชตัวแบบที่
เหมาะสมวัดความสอดคลองอาจใหผลที่แตกตางกัน ระหวางแบบการคูณ  กับแบบการจับคู  และ
ใหเหตุผลเพิ่มเติมดวยวาหากตองการทําการศึกษาวิจัยควรใหความสําคัญกับการเลือกตัวแบบที่
เหมาะสม  
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2.6  ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มีงานวิจัยจํานวนมากที่กลาวถึงเรื่องการประเมินเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยที่

ผูปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายวา ประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในองคการเพื่อที่จะทําให
องคการมีผลิตภาพที่ดีขึ้น (DeLone and McLean, 1992; Peter Weill et al., 2007; Chan, 2000) 
เร่ืองประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักวิชาการรวมถึงผูปฏิบัติงานในสวน
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตระหนักถึงความสําคัญ และมีความสนใจที่จะประเมิน
ประสิทธิผลและความสําเร็จในหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ เปนอยางมาก 
โดย  Keen (1991) ไดสรางความทาทายวาในการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในองคการ 
นักวิชาการควรสนใจศึกษาวามีตัวแปรตามเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบาง ตอมาในประเด็นของ
การศึกษาเรื่องนี้มีหลักฐานปรากฏชัดเจนที่เกิดจากทบทวนวรรณกรรม เร่ืองตัวแปรตามจากการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงานในองคการ โดยที่นักวิชาการที่สําคัญคือ   DeLone และ McLean (1992) 
ไดศึกษาเรื่องตัวแปรตามเทคโนโลยีสารสนเทศ จากบทความวิชาการและบทความวิจัยจํานวน 180 
เร่ือง ในชวงป ค.ศ.1978 ถึง ค.ศ.1981 พบวามีตัวแปรตามเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวา 100 ตัว ที่
นักวิจัยนํามาใชกันอยางหลากหลาย DeLone และ McLean ไดจัดหมวดหมูของตัวแปรตาม ในเรื่อง
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยปจจัย ดังนี้ ปจจัยดานคุณภาพของ
ระบบ ( System Quality )  ปจจัยดานคุณภาพของสารสนเทศ ( Information Quality ) ปจจัยดาน
การใชงาน (Use) ปจจัยดานความพึงพอใจของผูใชงาน  (User Satisfaction) ปจจัยดาน
ผลกระทบสวนบุคคล (Individual Impact) และ ปจจัยผลกระทบตอองคการ (Organizational 
Impact ) ดังภาพที่ 2.11 
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ภาพที่ 2.11  ตัวแบบประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ DeLoan และ McLean  
 
ที่มา:  DeLone and McLean. (1992). Information System Success: The Quest for The  

Dependent Variable.  p. 87. 
 

ตัวแบบดังภาพที่ 2.11 แสดงความสัมพันธของปจจัยแตละดานที่นํามาประกอบขึ้น
เปนตัวแบบเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแตละปจจัยจะสงผลกระทบ
ถึงกันและกัน กลาวคือ คุณภาพของระบบสารสนเทศ และคุณภาพของสารสนเทศ เปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการใชและความพึงพอใจของผูใช  ยอมสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
จะสงผลตอความพึงพอใจของผูใช และในขณะเดียวกันความพึงพอใจที่เกิดขึ้นนั้น ก็จะมีอิทธิพล
ตอการใชงานดวยเชนเดียวกัน  ผลจากการใชงานสารสนเทศ และความพึงพอใจของผูใช จะเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํางานของบุคคล ทําใหเกิดผลกระทบสวนบุคคล ซ่ึงถาแตละบุคคลไดรับ
ประโยชนจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของ
องคการโดยรวม 

คุณภาพ
ระบบ 

คุณภาพ
สารสนเทศ 

 

การใชงาน 
 

ความพึงพอใจ
ของผูใชงาน 

 

ผลกระทบ
สวนบุคคล 
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Pitt  Watson และ Kavan (1995)   เสนอใหนําคุณภาพของการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเขาเปนปจจัยหนึ่งสําหรับวัดประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศในตัว
แบบของ  DeLone และ  McLean ดังภาพที่  2.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.12   ตัวแบบประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ Pitt และ คณะ ป     
                     ค.ศ. 1995      
 
ที่มา:  Pitt, Watson and Kavan. (1995).  Service Quality: A Measure of Information Systems 

Effectiveness.  p. 175. 
 

Pitt และคณะ ไดเสนอใหใชเครื่องมือท่ีเรียกวา SERVQUAL ซ่ึงใชกันอยางแพรหลาย
ในแวดวงของตลาดบริการ (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, 1985; 1988; 1991; 1994) โดยนํา
ขอคําถามที่มีอยูในเครื่องมือวัดคุณภาพบริการในเครื่องมือ SERVQUAL มาใชวัดคุณภาพของการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากหลักเกณฑดังกลาวตอไปนี้  1.  มีสํานักงาน อุปกรณ และเครื่องมือ 
ที่มีสวนชวยใหบริการดีขึ้น (Tangibles)   2.  ความนาเชื่อถือของหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(Reliability)  3.  ความรับผิดชอบของหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Responsiveness)  4.  ความ
มั่นใจที่ผูใชบริการมีตอหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Assurance)  และ  5. ความใสใจตอการ
บริการของบุคลากรในหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Empathy) 
 

คุณภาพระบบ 
 

คุณภาพ
สารสนเทศ 

 

การใชงาน 
 

ความพึงพอใจ
ของผูใชงาน 

 

ผลกระทบ
ตอปจเจก
บุคคล 

ผลกระทบ
ตอองคการ 

 

คุณภาพการ
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ในป ค.ศ. 1997  Myers Kappelman และ Prybutok นําเสนอกรอบแนวคิดการวัด
ประสิทธิผลเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาตอยอดจากตัวแบบของ Pitt และคณะ โดยในครั้งนี้ 
Myers และคณะ ไดเพิ่มตัวแปรผลกระทบตอกลุมคนทํางาน เปนตัวกลางที่เชื่อมโยงระหวางปจจัย
ดานผลกระทบปจเจกบุคคลกับผลกระทบตอองคการ  ดังแสดงใน ภาพที่ 2.13  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.13  ตัวแบบการวัดประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ Myers และคณะ 
 
ที่มา:  Myers, Kappelman and Prybutok. (1997).  A Comprehensive Model for Assessing the 

Quality and Productivity of the  Information System Function: Toword a Theory for 
Information System Assessment.  p. 13. 

 
DeLoan และ McLean (2003) ไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแบบที่เคยนําเสนอ

ไวตั้งแตป 1992 พบวามีนักวิชาการจํานวนมากไดนําตัวแบบป 1992 ไปศึกษามากกวา 100 งาน ใน
การศึกษาครั้งนี้ตองทราบวา การใชตัวแบบมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร เพื่อตองการปรับปรุงตัว
แบบเดิมใหทันสมัย และเพื่อใชประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาวะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการเติบโตอยางกาวกระโดดของอินเทอรเน็ต 
เพราะหลายองคการธุรกิจไดนําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มาใชงาน  
  
 
 

ผลกระทบ
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การใชงาน 
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ตัวแบบใหมที่ DeLoan และ McLean (2003) ไดปรับปรุงใหเหลือปจจัย 6  ปจจัย ดังนี้  
1.  คุณภาพสารสนเทศ ประกอบดวย ความสมบูรณ (Completeness) เขาใจงาย (Ease of 

Understaning) มีความเปนสวนตัว (Personalization) ตรงประเด็น ( Relevance) มีความปลอดภัย 
(Security)  

2.  คุณภาพระบบ ประกอบดวย ระบบเหมาะสมกับการใชงาน (Adaptability)  ใช
สะดวกและงาย (Availability)  มีความนาเชื่อถือ (Reliability) ความเร็วในการตอบสนอง (Response 
Time) และการใชงาน (Usability) 

3.  คุณภาพบริการ ประกอบดวย การประกันคุณภาพ (Assurance) ความเขาใจผูอ่ืน 
(Empathy) และการตอบสนอง (Responsiveness) 

4.  ความตั้งใจและการใชงาน ประกอบดวย ธรรมชาติการใชงาน (Nature of Use) 
รูปแบบการเชื่อมโยง (Navigation Pattern) จํานวนรายการที่ประมวลผล (Number of Transactions 
Executed) 

5.  ความพึงพอใจของผูใชงาน ประกอบดวย การซื้อซํ้า (Repeat Purchases) การใชซํ้า 
(Repeat Visit) และความพึงพอใจโดยรวม (User Survey) 

6.  ผลประโยชนสุทธิ ประกอบดวย การลดตนทุน (Cost Saving) ชวยเพิ่มสวนแบง
ตลาด (Expanded Markets) ชวยเพิ่มยอดขาย (Incremental Additional Sales) ประหยัดเวลาในการ
ดําเนินงาน (Time Saving) 

DeLoan และ McLean กลาววา องคการธุรกิจมีแนวโนมการใชและการทํางาน ที่ตอง
เกี่ยวของกับ อินเทอรเน็ตมากขึ้น ดังนั้นปจจัยทั้ง 6 เร่ืองควรออกแบบเครื่องมือวัดประสิทธิผลการ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่คํานึงการใชงานบนอินเทอรเน็ตดวย ดังภาพที่  2.14  
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ภาพที่ 2.14  ตัวแบบการวัดประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ DeLoan และ    
                   McLean  
  
ที่มา:  DeLone and McLean. (2003). The DeLone and McLean Model of Information System 

Success: A Ten-Year Update.  p. 24. 
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2.7  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
2.7.1  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ

ธุรกิจ 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ อธิบายไดใน

บริบทของกลยุทธ ธุรกิจ  หรือวัตถุประสงค เชิงกลยุทธที่ได รับการสนับสนุน  โดยกลยุทธ
เทคโนโนโลยีสารสนเทศขององคการ (Bronadbent and Weill, 1993; Henderson and Venkatraman, 
1993) โดยทั่วไปมี  3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่หนึ่ง การรับรู (Awareness) เปนระดับที่ผูบริหารธุรกิจ เขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนําเขาใช ในการดําเนินงานขององคการธุรกิจโดยที่
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบริหารธุรกิจตองสรางการรับรูรวมกันอยางเปนรูปธรรม เชน
การแลกเปลี่ยนความรูรวมกันระหวางธุรกิจ และ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใหความสําคัญ
กับหนาที่งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ โดยการจัดสรรทรัพยากร ใหอํานาจในการ
ดําเนินการ กําหนดโครงสรางการรายงานผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
และการมีส่ือสารระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผูบริหารธุรกิจอยางสม่ําเสมอ 
(Javenpaa and Ives, 1991; Raghunathan and Raghunathan, 1989; Watson, 1990; Barki and 
Hartwick, 1989)  

ระดับที่สอง  การผสมผสาน (Integration)  เพื่อใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ หลังจากที่ผูบริหารยอมรับความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะนําเขาใชงาน  การผสมผสานมี  3 รูปแบบ  ไดแก    การกําหนดกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามหลังการกําหนดกลยุทธธุรกิจ การพัฒนากลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ
ธุรกิจไปพรอม ๆ กัน และใชกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนพื้นฐานสําหรับออกแบบ
กระบวนการการทํางานขององคการธุรกิจ (Chan et al., 1993) ถึงแมวา การผสมผสานจะมี
ความสําคัญมากสําหรับการแขงขันขององคการ และองคการสวนใหญที่มีทรัพยากรดานการเงิน
อยางเพียงพอ รวมถึงผูบริหารธุรกิจใหการสนับสนุนหนาที่งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
จัดหานวัตกรรม เขามาใชในองคการ แตก็พบวามีหลายองคการที่ไมประสบผลสําเร็จในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประสิทธิผล เนื่องมาจากการผสมผสาน ซึ่งเปนเรื่องทําให
เกิดขึ ้นไดยาก  เชน  เกิดชองวางในการสื่อสารระหวางผู บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ผูบริหารธุรกิจ  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไมเขาใจ ในเรื่องวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
และลําดับความสําคัญของงานที่ตองดําเนินการในแตละรอบเวลา ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมไดเขามีสวนรวมในกระบวนการ การกําหนดกลยุทธธุรกิจ รวมไปถึงการคาดการณผิด 
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และการขาดความเชี่ยวชาญในการจัดการของผูบริหารธุรกิจ (Lederer and Mendelow, 1989; Bowman 
Davis and Wetherbe, 1983) เร่ืองราวเหลานี้ทําใหไมเกิดการผสมผสานระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

ระดับที่สาม ความสอดคลอง (Alignment) ในระดับนี้บงชี้ความสําเร็จจากการกําหนด
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุความตองการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแผนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ นํามาผสมผสานกับกลยุทธธุรกิจและความสามารถหลักขององคการ เปน
ลักษณะที่การกําหนดกลยุทธใหความสําคัญกับกลยุทธหลักเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน   
และในระดับนี้มีการนํากลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปดําเนินการจริงเพื่อให
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกลยุทธธุรกิจ ทั้งสามระดับที่เกี่ยวของกับความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มีงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

Pyburn (1983) ศึกษาเรื่องการเชื่อมโยงการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับแผนขององคการ โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ศึกษาจากผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศอาวุโส และทีมผูบริหารระดับสูง 9 องคการ ผลการวิจัยพบวาปจจัยแหงความสําเร็จที่
ทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มีปจจัยดังนี้ 
ความเขาใจธุรกิจของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ความซับซอนของ
สภาพแวดลอมเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบบุคลิกภาพของผูบริหาร และความสนิทสนม
ใกลชิดกันระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ 

Lederer และ Mendelow (1989) ศึกษาเรื่องอุปสรรคในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับแผนกลยุทธธุรกิจ การวิจัยใชสัมภาษณแบบมีโครงสราง ศึกษาจากผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 20 คน  ผลการวิจัยพบวา อุปสรรคในการทําใหเกิดความสอดคลอง
การวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับแผนกลยุทธธุรกิจ มีดังนี้ ความไมชัดเจนและความไม
คงที่ของพันธกิจ วัตถุประสงค และลําดับความสําคัญของงาน ของกลยุทธธุรกิจ เกิดชองวางในการ
ส่ือสารระหวางผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมไดเขารวมในการวางแผนกลยุทธธุรกิจ และผูบริหารธุรกิจไมมีความชัดเจนในความตองการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Lederer และ Mendelow ไดเสนอแนวทางแกไข เพื่อทําใหเกิดความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ กลยุทธธุรกิจดังนี้ สนับสนุนใหผูบริหารธุรกิจเขา
มามีสวนรวมในการวางแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดแผนกลยุทธธุรกิจใหชัดเจน และให
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเขามีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธธุรกิจ 

Watson (1990) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ ผูบริหารธุรกิจระดับสูงสุด (CEO)  ในการรับรู ประเด็นที่สําคัญดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
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ผูบริหาร การเก็บรวบรวมขอมูลใชการสํารวจจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 43 ราย 
ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจระดับ
สูงสุด  ควรมีการสื่อสารแบบสองทาง  ระดับการรายงานผลการดําเนินงานมีผลตอการสื่อสาร
ระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ และระดับการสื่อสารมีผลตอการนําเสนอ
ขอมูลความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกผูบริหารธุรกิจระดับสูงสุด  

Zviran (1990) ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางวัตถุประสงคขององคการกับ
วัตถุประสงคของเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ โดยสัมภาษณผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO) และผูบริหารธุรกิจระดับสูง (CEO)  จาก 131 องคการธุรกิจ ผลการวิจัย พบวา
วัตถุประสงคขององคการและวัตถุประสงคของเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสอดคลองกัน โดย
วัตถุประสงคขององคการตองตรงกับวัตถุประสงคของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Broadbent และ Weill (1993) ศึกษาเรื่องการปรับปรุงความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ของธนาคาร 4 แหง ศึกษาจากผูบริหารที่วางแผนกลยุทธ
ขององคการ  ผลการวิจัยพบวา ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ    
กลยุทธธุรกิจที่เกิดจากการปฏิบัติงานขององคการมีดังนี้ ใหความสําคัญกับกระบวนการกําหนด
กลยุทธ ที่จะกําหนดรายละเอียดการดําเนินงาน ใหเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไป
มีสวนรวมกระบวนการ การกําหนดกลยุทธธุรกิจ สรางรูปแบบการสื่อสารทั่วทั้งองคการเพื่อให
ความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับการดําเนินงานขององคการธุรกิจ ผูบริหารธุรกิจ
เปนผูตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศใชงาน ควรมีโครงการที่ใหการศึกษาหรืออบรมแก
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผูบริหารธุรกิจ เพื่อใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผูบริหารธุรกิจมีความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานธุรกิจเพิ่มขึ้น ผูบริหาร
ระดับสูงควรเปนรับผิดชอบงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะยาวขององคการ 

King และ Teo (1994) ศึกษาเรื่องปจจัยที่เปนอุปสรรคตอกลยุทธการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการ  โดยใชวิธีการสํารวจ จาก นักศึกษา MBA  จํานวน 121 คน  ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยภายในที่เปนอุปสรรคตอกลยุทธการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแกการเกิดชองวางใน
การผสมผสานของแผนธุรกิจกับแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดชองวางในการสื่อสารระหวาง
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ รวมถึงการไมไดกําหนดวัตถุประสงคของการ
บริหารใหชัดเจน และถาองคการตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงกลยุทธ องคการตองสราง
การรับรูความตองการใชงานใหเกิดขึ ้นภายในองคการ และชี้นําใหเห็นความจําเปนที ่ตอง
เปลี่ยนแปลงในเรื่องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาใชงานในองคการ 
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Byrd Sambamurthy และ Zmud (1995)  ศึกษาเรื่องการตรวจสอบการวางแผน  
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการขนาดใหญ โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ศึกษา
จากที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เจาหนาที่วางแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 8 กิจการที่แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวามี 5 ปจจัยที่มีผลตอการ
ผสมผสานระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจไดแก ผูกําหนดกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศตองมีความเชี่ยวชาญดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูกําหนดกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศทราบนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูกําหนดกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศควรมีเครือขายกับที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูขายสินคาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูบริหารธุรกิจควรใหการสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและผูบริหารธุรกิจควรใหความสําคัญกับกระบวนการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  

Beats (1996)  ศึกษาเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจของธนาคาร โดยใชการสํารวจ จากผูบริหาร 59 คน ที่มีระดับตําแหนงแตกตางกัน จาก
ธนาคาร 4 แหง ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารไมไดตระหนักถึงประเด็นสําคัญของการใชเทคโนโลยี  
เปนตนเหตุ ทําใหไมเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
ปญหาของธนาคารเกิดจากโปรแกรมประยุกต ไมใชเกิดจาก การตระหนักถึงประเด็นสําคัญของ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และแนวคิดการบริหารมีความสัมพันธกับทัศนคติในการวางแผน
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธธุรกิจ 

Reich และ Benbasat (1996) ศึกษาเรื่องการวัดความเชื่อมโยงวัตถุประสงคระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
โดยการสัมภาษณผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส และผูบริหารธุรกิจ จํานวน 45 คน  
ผลการวิจัยพบวาการเชื ่อมโยงระหวางธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง  เนนเรื ่องการ
เช่ือมโยงเปาหมายกลยุทธ ขึ้นอยูกับ กลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอางถึง
ซ่ึงกันและกัน และขึ้นอยูกับการแลกเปลี่ยนความรูเรื่องวัตถุประสงคของธุรกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมกันระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผูบริหารธุรกิจ 

Kearns (1997)  ศึกษา เร่ืองความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
กลยุทธธุรกิจ และผลกระทบตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสรางความไดเปรียบในการ
แขงขัน ศึกษาจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผูบริหารธุรกิจระดับสูงจํานวน 107 องคการ 
ผลการวิจัยพบวา ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มีอิทธิพล
ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันขององคการ 
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 Chan และคณะ (1997) ศึกษา เร่ืองความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และผลการดําเนินงานขององคการ โดยสํารวจ จาก ผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง และผูบริหารธุรกิจระดับสูง จาก 170 องคการ ผลการวิจัยพบวา 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มีความสัมพันธเปนบวก ตอ
ประสิทธิผลเทคโนโลยีสารสนเทศและ ผลการดําเนินงานขององคการธุรกิจ 

Cerpa และ Verner (1998) ศึกษาผลกระทบตอการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ศึกษาจากเจาหนาที่ดานธุรกิจและเจาหนาที่ดาน
การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการดานการเงินในออสเตรเลีย ผลการวิจัยพบวา 
ผลกระทบตอการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศมี 2 เรื่อง คือเรื่องความสัมพันธของ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ ผูบริหารธุรกิจระดับสูง และเรื่องการติดตอส่ือสารผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ ผูบริหารธุรกิจระดับสูง 

Luftman (1998) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสงเสริม และปจจัยที่เปนอุปสรรคในการทําใหเกิด
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ โดยการสํารวจ จาก 
ผูบริหารองคการธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวา 800 องคการของสหรัฐอเมริกา 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสงเสริม ในการทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ไดแก ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนหนาที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ เจาหนาที่หรือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนในการกําหนดกลยุทธธุรกิจ  
เจาหนาที่หรือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเขาใจสภาพแวดลอมธุรกิจ  เจาหนาที่หรือผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรสรางความสัมพันธใกลชิดกับผูบริหารธุรกิจในหนาที่งานอื่น ๆ  สวน
ปจจัยที่เปนอุปสรรคทําใหไมเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ ไดแก เจาหนาที่หรือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธไมดีกับผูบริหารธุรกิจใน
หนาที่งานอื่น ๆ  การจัดลําดับความสําคัญงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเหมาะสม   ฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศไมไดทําตามขอตกลงที ่ม ีต อหนาที ่ธ ุรกิจอื ่น  ๆ  และเจาหนาที ่หรือผู บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศไมเขาใจสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

Rathnam Johnsen และ Wen (2005) ศึกษาเรื่อง ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ โดยใชกรณีศึกษา ขอมูลไดจากสัมภาษณผูบริหารระดับสูง
จาก 50 บริษัท ในอุตสาหกรรมการเงิน ผลการวิจัยพบวา การกําหนดกลยุทธธุรกิจ และกําหนด
วิสัยทัศน มีผลตอการกําหนดกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนอยางมาก ดังนั้นเพื่อใหเกิดความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ องคการควรพัฒนาโครงสรางทาง
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ธุรกิจใหไดมาตรฐานมีความแข็งแกรง และควรสรางรูปแบบการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ
รวมศูนย   

Oh และ Pinsonneault (2007) ศึกษาเรื่องการวัดคุณคากลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยการสํารวจจากผูบริหารธุรกิจระดับสูงและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ผลการวิจัย
พบวา ทฤษฎีทรัพยากร (Resource-based Theory) และ ทฤษฎีตามสถานการณ (Contigency-based 
Theory) เปนทฤษฎีพื้นฐานสามารถนํามาใชวัดคุณคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจได และพบวาทฤษฎีทรัพยากร สามารถพยากรณ ความสามารถของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สงผลกระทบตอรายไดและความสามารถในการทํากําไรขององคการได 
สวนทฤษฎีตามสถานการณ สามารถนํามาใชวัดความสัมพันธระหวางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีผลตอผลการดําเนินงานขององคการ 

Wagner (2008) ศึกษาถึงความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจและผลการดําเนินงานของกระบวนการดําเนินงาน ขอมูลไดจากผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง จากธนาคารจํานวน 136 แหง ผลการวิจัยพบวา  ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เปนปจจัยที่สงผลตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สงผลตอความยืดหยุนในการบริการของบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ สามารถสรุปไดดังนี้  

1. ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับ มีการ
แลกเปลี่ยนความรูธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางกัน มีการติดตอส่ือสารระหวางผูบริหาร
กับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารรักษาคํามั่นสัญญาที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําหนด ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของ
ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใชงาน  ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูบริหารเปดโอกาสใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปมีสวนรวมใน
การวางแผนธุรกิจ   

2.   การมีสวนรวมของผูบริหารในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับ
กําหนดกลยุทธธุรกิจที่ชัดเจนเพียงพอ  เพื่อนําไปสูกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาไปมีสวนรวม 
ในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมกันจัดลําดับความสําคัญของโครงการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใชงาน สนับสนุนการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับ
วัตถุประสงคขององคการ   
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3.  ความสอดคลองระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  ที่เกิดขึ้นจริงใน
บริบทเกี่ยวของกับเรื่องนี้ องคการไดวิเคราะหความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเหลานั้น  เขามาใชงานจริง เพื่อสนับสนุนกลยุทธธุรกิจที่ดําเนินงานอยูใน
สภาพความเปนจริงของแตละองคการธุรกิจ 

2.7.2   ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานวิจัยที่เกี่ยวของเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจาก

เร่ืองตาง ๆ เชน คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพของระบบ คุณภาพการบริการ การใชระบบและความ
พึงพอใจของผูใช ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวม  ดังตารางที่ 2.2  
โดยมีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้ 
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ตารางที่ 2.2  ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ปจจัยที่เกี่ยวของ คําอธิบาย 
คุณภาพสารสนเทศ เกี่ยวของกับคุณภาพของผลลัพธที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลิต

ออกมา  เชน  มีความถูกตอง   มีความนาเชื่อถือ   เขาใจไดงาย 
สารสนเทศเปนปจจุบัน  มีความสมบูรณ ครบถวนในการใชงาน มี
สวนสนับสนุนการตัดสินใจ มีคุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบ สามารถใช
งานตรงตามเวลา 

คุณภาพของระบบ เกี่ยวของกับการทํางานของเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน สามารถ
เรียนรูไดงาย    สามารถใชงานไดงาย     มีความสะดวกในการใชงาน  
มีความเร็วในการตอบสนอง มีความยืดหยุนในการใชงาน มีความ
นาเชื่อถือ 

คุณภาพบรกิาร เกี่ยวของกับการบริการของหนวยงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เชน  มีสํานักงาน  อุปกรณ  และเครื่องมือ  ที่มีสวนชวยในการ
ใหบริการดีขึ้น   เข าใจความตองการ    และเขาใจความรู สึก
ผูรับบริการ  มีความพรอมและ  กระตือรนและมีอัธยาศัยดีในการ
ใหบริการ ความรูของเจาหนาที่ ที่ใหบริการสรางความเชื่อมั่นในการ
บริการ สามารถใหบริการตามขอตกลงไดอยางถูกตอง สามารถ
ใหบริการ ตามกําหนดเวลา 

การใชระบบ 
ความพึงพอใจของผูใช 

เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชน การไดรับ ขอมูลและ
สารสนเทศเพื่อดําเนินงาน ความสามารถของระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติงานของบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริการทั้งหมดที่ไดรับจากฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประสิทธิผลการ
ดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยภาพรวม 

เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหประโยชนตอองคการโดย
ภาพรวม เชน ชวยทําใหตนทุนในการดําเนินงานลดลง ชวยสราง
หรือพัฒนาสินคาและบริการใหม ๆ ชวยปรับปรุงสินคาและบริการ
ใหมีคุณภาพดีขึ้น ชวยปรับปรุงในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ 
ชวยสรางความสัมพันธกับผูจัดจํ าหนายและคูค า  ชวยสราง
ความสัมพันธและความพึงพอใจใหกับลูกคา  มีสวนชวยทําใหสวน
แบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
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Swanson (1974) ศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช
การสํารวจ จากผูบริหารจํานวน  37 ราย ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมของผูใชงานทําใหเกิด
ความพอใจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบริหารที่มีสวนรวมจะมีความพึงพอใจมากกวา
ผูบริหารที่ไมมีสวนรวม และการมีสวนรวมเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดความพึงพอใจดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพิ่มขึ้นดวย 

Bailey และ Pearson (1983) ไดพัฒนาเครื่องมือวัดความพึงพอใจในการใชคอมพิวเตอร  
โดยวัดความพึงพอใจ จากผูบริหารธุรกิจจํานวน 32 คน จาก 8  องคการ  ผลการวิจัยพบวา ความ
พอใจในการใชคอมพิวเตอร  ประกอบดวย 3 เกณฑ คือ  ความสะดวกของการเขาถึง ความยึดหยุน
ของระบบ และระยะเวลาในการตอบสนอง 

Rushinek และ Rushinek (1986)  ศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
พอใจ โดยเก็บขอมูลจากผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4,448 คน ผลการวิจัยพบวาส่ิงที่
สรางความพึงพอใจใหผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ระยะเวลาในการตอบสนอง จํานวน
ระบบและการติดตั้งใชงาน ไดระบบที่ตรงกับความตองการใช การประหยัดตนทุนในการ
ดําเนินงาน และเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลิตภาพ 

 Miller และ Doyle (1987)  ศึกษาเรื่องการวัดประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการธุรกิจ ในอุตสาหกรรมการเงิน โดยการสํารวจจากผูใชและผูจัดการ จํานวน  
276 คนจาก 21 องคการ ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดจาก 
7 ปจจัยไดแก 1. ลักษณะระบบ 2. การตอบสนองความตองการของระบบใหม 3. ความเชื่อถือของ
การบริการ 4. คุณภาพบุคคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ  5.  การมีสวนรวมของผูใช  6.  ผูใชระบบ
คอมพิวเตอร  7.  การจัดการกลยุทธ 

Doll และ Torkzadeh (1988)  ศึกษาการวัดความพึงพอใจผูใชงานระบบสารสนเทศ โดย
ใชการสํารวจและการสัมภาษณ จากผูใชงาน 618 คนจาก 44 องคการ ผลการวิจัยไดเปนเครื่องมือวัด
ความพึงพอใจของผูใชมี 12 รายการ แบงเปน 5 ประเภท คือ เนื้อหา  ความถูกตอง  ความงายตอการ
ใช  รูปแบบการใช และระยะเวลาในการใชงานระบบ 

DeLone และ McLean (1992) ศึกษา เรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการ โดยศึกษาจากบทความวิชาการและบทความวิจัยจํานวน 180  ชุด 
ผลการวิจัย  ไดนิยามใหมของความสําเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงประกอบดวย 6 ดาน ไดแก  
คุณภาพของระบบ  คุณภาพสารสนเทศ  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความพึงพอใจของผูใช  
ผลกระทบตอปจเจกบุคคล   และผลกระทบตอองคการ 
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Sauders และ Jones (1992)  ศึกษาเรื่องวัดผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
การสัมภาษณผูบริหารระดับสูง ในการประเมินผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยที่ใชในการประเมินผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย  10  ปจจัย
ดังนี้ 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลกระทบตอองคการ วัดจาก การเพิ่มขึ้นของสวนแบง
ทางการตลาด กําไรเพิ่มขึ้น  

2. การผสมผสานกลยุทธธุรกิจกับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดจาก แผนกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนแผนกลยุทธธุรกิจ การพยากรณความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับแผนกลยุทธธุรกิจมีการพัฒนารวมกัน 

3. คุณภาพของสารสนเทศ วัดจากใชงานของผูใชงานภายในองคการ มีความถูกตอง มี
ความนาเชื่อถือ  เขาใจไดงาย สารสนเทศเปนปจจุบัน  มีความสมบูรณครบถวนในการใชงาน และ
สามารถใชงานตรงตามเวลา 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานดานการเงินขององคการ วัด
จากผลตอบแทนการลงทุน และผลตอบแทนตอสินทรัพย  

5. ประสิทธิภาพของหนาที่ เทคโนโลยีสารสนเทศ  วัดจากคุณภาพของระบบ
คอมพิวเตอรที่มีการใชงานในองคการ มีความสะดวกในการใชงาน มีความเร็วในการตอบสนอง มี
ความยืดหยุนในการใชงาน และมีความนาเชื่อถือ 

6. ทัศนคติของผูใชและผูบริหารที่มีตอหนาที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดจากความ
พึงพอใจในการใชงาน 

7. ความสามารถของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดจากความสามารถหลักของ
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับองคการอื่น  ๆ 
9. ประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ วัดจากความสําเร็จของโครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศโดยการประเมินผลความสําเร็จจากผูใชงาน 
10. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนเขามาใชงานในองคการ 
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Pitt และ Watson (1995) ศึกษาเรื่องคุณภาพบริการในการวัดประสิทธิผลเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเก็บขอมูลจากผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศจากองคการการเงิน จํานวน 237 คน ผูใช
เทคโนโลยีสารสนเทศองคการบัญชี จํานวน 181 คน ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศองคการอื่น ๆ 
จํานวน 181คน ในงานวิจัยนี้ ใชเครื่องมือ SERVQUAL ซึ่งมีตัวแปรอิสระ 22 ตัว จาก 5 ดาน  ดังนี้ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก (Tangible)  ความนาเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) 
ความชัดเจน (Assurance) และความเขาใจไดงาย (Empathy) ผลการวิจัยพบวา เครื่องมือ 
SERVQUAL สามารถนํามาใชเพื่อวัดการบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศของฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการได  

Kettinger และ Lee (1995)  ศึกษาคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจผูใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากนักศึกษาปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 342 คน ใชเครื่องมือ 
(SERVQUAL) เชนเดียวกับ Pitt และ Watson  ผลการวิจัยพบวา คุณภาพบริการ ทั้ง 5  ดานซึ่งไดแก 
สิ่งอํานวยความสะดวก ความนาเชื่อถือ การตอบสนอง ความชัดเจน และความเขาใจไดงาย 
มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ แตดานความนาเชื่อถือ และดานความ
เขาใจไดงาย   ยังจําเปนตองทําการศึกษาเพิ่มอีกเพราะน้ําหนักทั้งสองเรื่องไมมากพอ 

Kettinger Lee และ Lee (1995) ศึกษาเรื่องการวัดคุณภาพการบริการจากประเทศตาง ๆ 
โดยสํารวจจากผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศจากประเทศ เกาหลี ฮองกง สหรัฐอเมริกา และ
เนเธอรแลนด ในเรื่อง สิ่งอํานวยความสะดวก ความนาเชื่อถือ การตอบสนอง ความชัดเจน ความ
เขาใจไดงาย ผลการวิจัยพบวา คุณภาพบริการ ทั้ง 5 ดานมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในหนาที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตประเทศในเอเชีย คุณภาพการบริการขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของประเทศ  
นั้น  ๆ  ดวย และคุณภาพการบริการของสหรัฐอเมริกาแตกตางจากเนเธอรแลนด 

Li (1997) ศึกษาเรื่องการรับรูถึงความสําเร็จการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวาง
เจาหนาที่ผูใชงาน เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารทั่วไป และผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิจัยพบวา การรับรูไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางเจาหนาที่
เทคโนโลยีสารสนเทศ กับผูบริหาร แตมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางเจาหนาที่เทคโนโลยี
สารสนเทศ กับผูใชทั่วไป 

จากผลการวิจัยที่ เกี่ยวของกับประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถสรุปไดวา ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย คุณภาพ
สารสนเทศ คุณภาพระบบ คุณภาพบริการที่เกี่ยวของกับการบริการของหนวยงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การใชระบบและความพึงพอใจของผูใชงาน และประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวม 
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2.7.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของของประเทศไทย 
Paopun  (2000)  ศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กับผลการดําเนินงานขององคการ โดยเลือกศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมคาปลีกในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบวา  องคการการคาปลีกของไทยที่ลงทุนเลือกใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
กับธุรกิจมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานขององคการ 

Gray  และ Campbell (2003)  สํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจใน
ประเทศไทย   ผลการสํารวจพบวาประเทศไทย มีความตื่นตัวในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในองคการมากขึ้น  เนื่องจากประเทศไทยมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน และพบวาองคการธุรกิจเริ่มนําเอาอินเทอรเน็ตมาใชในการ
ดําเนินการธุรกิจมากดวยเชนกัน 

Nitaya (2007) ศึกษาเรื่อง การวัดประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ 
โดยการสํารวจจากองคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของไทย  โดยมีตัวแปรกลยุทธ คือ  
ผูแขงขันรายใหมที่กาวเขามาในอุตสาหกรรม  อํานาจในการตอรองของผูขายปจจัยการผลิต   
การแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน  อํานาจการตอรองของผูซ้ือหรือลูกคา  สินคาหรือบริการ
ทดแทน  การประหยัดจากขนาด ประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในองคการ และประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานระหวางองคการ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรกลยุทธขางตน สามารถนํามาใชวัดการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยได 

สมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย และคณะ (2541)  ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
องคการอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชกรณีขององคการไทยจากองคการตัวอยาง  
9  องคการ  ที่คัดเลือกมาวามีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่คอนขางกาวหนาเมื่อเทียบ
กับองคการอื่น ๆ ในประเทศไทย  และเปนองคการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ  
ผลการศึกษา พบวา  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคการเหลานี้  ไมไดมีสาเหตุ มาจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  แตมีสาเหตุมาจากปจจัยอ่ืน ๆ  เชน  สภาวะการแขงขันในแตอุตสาหรรม  
และแนวนโยบายของผูบริหาร   

วัฒนา พัฒนพงศ (2542)  ศึกษาเรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตในองคการธุรกิจภาคบริการของไทย ในการศึกษาครั้งนี้ไดสํารวจรูปแบบของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ติดตั้งในองคการธุรกิจตาง ๆ จากธนาคาร โรงแรม และ ธุรกิจคาปลีก เพื่อ
ตองการทราบวาองคการธุรกิจที่ไดติดตั้งและไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอัตราการเพิ่มผลผลิต
สูงขึ้นหรือไม จากการศึกษาพบวา อัตราการเติบโตของการเพิ่มผลผลิตไดเพิ่มขึ้นในระดับที่มี
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นัยสําคัญทางสถิติ ภายหลังมีการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการ
ธุรกิจธนาคาร โรงแรม และ ธุรกิจคาปลีก 

 สมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย และคณะ (2543)  ศึกษาวิธีการวัดประสิทธิผลการ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย โดยใชเทคนิคเด็ลฟาย (Delphi) ในการใหขอมูลจาก
ผูเชี่ยวชาญ ไดแนวทางในการประเมินการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย โดยสามารถ
สรุปไดดังนี้ การประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมจําเปนตองแตกตางกันตามประเภทของ
องคการไมวาจะเปนองคการที่แสวงหากําไรหรือไมแสวงหากําไร และไมจําเปนตองแตกตางกัน
ตามประเภทของธุรกิจ  แตวิธีการประเมินผลควรตางกันสําหรับประเภทของระบบสารสนเทศวาเปน
ระบบที่เกี่ยวของกับงานหลัก หรือระบบสารสนเทศสนับสนุนขององคการ สมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย 
และคณะ แนะนําวาถาจะประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ควร
ประเมินระบบสารสนเทศทั้งระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน ยิ่งไปนั้น นักวิชาการกลุมนี้
ยังใหความเห็นเพิ่มเติมวาควรประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ดาน 
ไดแก  ดานผลลัพท   ดานการใชระบบ  ดานผลกระทบ   และดานกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  

สํานักงานสถิติแหงชาติ   (2550)   สํารวจขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย ผลการสํารวจพบวา โดยสวนใหญองคการธุรกิจของไทยไมไดมีการจัดทํากลยุทธ
หรือแผนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    มาใชในการดําเนินงานขององคการ 
นอกจากนั้นยังพบวาองคการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอยกวา และแตกตางกันคอนขางมาก กับองคการธุรกิจขนาดใหญ เมื่อพิจารณาปญหาและ
อุปสรรค ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจของไทย  พบอุปสรรคที ่สําคัญ    
ไดแก    เรื่องการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาใชจายสูง เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศมี
การเปลี่ยนแปลงเร็ว เรื่องทักษะการใชงานของบุคลากรไมเพียงพอ และ พบวาการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนแบบแยกสวนตามหนาที่งานขององคการธุรกิจ โดยไมไดนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชงานในเชิงกลยุทธ  

จากผลการวิจัยของประเทศไทยที่เกี่ยวของ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุป
ไดวา เปนการศึกษาในประเด็น การลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับผลการดําเนินงาน การ
สํารวจภาพรวมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการ
บริการ     และการ เปลี ่ยนแปลงโครงสรางองคการอัน เนื ่องมาจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบวามีงานของนักวิชาการบางทานที่เปนเรื ่องที่เกี ่ยวของกับ การศึกษาครั้งนี้ คือ
การศึกษาของ สมบูรณวัลย  สัตยารักษวิทย และคณะ (2543)  ศึกษาวิธีการวัดประสิทธิผลการ
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ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย ไมมีการศึกษาเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

 
2.8   สรุป  

การดําเนินงานขององคการธุรกิจตองปรับตัวใหทันตอ  การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ใชเพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานของแตละกิจกรรมตามหนาที่ทางธุรกิจ และมีการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเชิงกลยุทธมากขึ้น เพื่อทําใหองคการมีความสามารถในการแขงขัน  
การศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ที่ผานมามีวิธีการ
วัดความสอดคลองที่แตกตางกัน เชน  การหาผลการคูณ  การหาคากลาง การจับคู  การจัดกลุม การ
หาความแตกตางในคุณสมบัติ และการหาความแปรปรวน สวนการศึกษานี้ใชวิธี วัดความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ดวย  การคูณ (กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศคูณกับกลยุทธธุรกิจ) เนื่องจาก Chan และ Reich (2007) สังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจเสนอแนะวาวิธีวัด
ความสอดคลองดวยวิธีการคูณ เปนวิธีที่สะทอนความสอดคลองไดดีกวาวิธีการอื่น ๆ เพราะมีความ
แปรปรวนของขอมูลต่ํากวาวิธีการอื่น ๆ  นอกจากนี้ผูวิจัยเห็นวาเปนวิธีที่งายตอความเขาใจและ
สามารถแสดงความแตกตางในระดับของความสอดคลองไดดี ในการประเมินระดับกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษานี้แตกตางจากการศึกษาที่ผานมา คือ มีการตรวจสอบ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศจริง วาเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานั้นมีสวนชวย
สนับสนุนทําใหองคการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามกลยุทธหรือไม มิไดใชระดับความคิดเห็น
ของผูบริหารสําหรับประเภทอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน มีความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกันอยางไร ไมพบวามีนักวิชาการศึกษาเรื่องนี้ สวน
เร่ืองรูปแบบการจัดองคการที่แตกตางกัน มีผลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการธุรกิจอยางไร ไมพบวามีนักวิชาการศึกษาเรื่องนี้เชนกัน 
และประเด็นสุดทาย ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ สงผล
ตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจเปนอยางไร ถึงแมวาใน
ประเด็นนี้ จะเคยมีนักวิชาการศึกษามาแลว แตเร่ืองนี้นักวิชาการหลายทานแนะนําวา ยังมีความ
จําเปนที่ตองศึกษาเพิ่มเติม และจากการศึกษาที่ผานมา  พบวาไมมีนักวิชาการใชตัวแปรประสิทธิผล
การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวคิดของ Deloan and McLean ป 2003 ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใชแนวคิดของ Deloan and McLean ป 2003  
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

กลยุทธธุรกิจ และผลที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจไทย 
ผูวิจัยไดนําเสนอระเบียบวิธีการวิจัย  ประกอบดวย  แนวทางการวิจัย  ประชากรและการสุมตัวอยาง 
เครื่องมือ  การทดสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล  และการประมวลผลและการวิเคราะห
ขอมูล  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
3.1  แนวทางการวิจัย 

ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการวิจัย คือ กระบวนทัศนที่ผูวิจัยใชเปน
แนวทางในการคิด กําหนดวิธีการ และวิธีปฏิบัติในการแสวงหาความจริง ซ่ึงแนวทางการวิจัยจะ
เปนตัวกําหนดเงื่อนไขทางความคิดของผูวิจัยในการกําหนดปญหา และวิธีการที่ใชในการวิจัย  
(นิศา ชูโต, 2548;  ชาย โพธิสิตา, 2550;  สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธ, 2544;  สุภางค  จันทวานิช, 2539;    
Kaplan and Duchon, 1988; Alavi and Carlson, 1992) แนวทางการวิจัยโดยทั่วไป แบงออกได 2 
แนวทางใหญ ๆ คือ  

3.1.1  แนวทางการวิจัยของปฏิฐานนิยม (Positivism) หรือ แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เปนแนวคิดที ่ไดแบบอยางมาจากวิธีการแสวงหาความจริง ทาง
วิทยาศาสตรกายภาพ เนนการแสวงหาความจริงเชิงสาเหตุ โดยวิเคราะหจากหลักฐานเชิงประจักษ  
แนวทางการวิจัยนี้ ขอมูลแจงนับได หรือสามารถวัดคาเปนตัวเลขได และมีขอมูลเปนจํานวนมาก 
โดยทั่วไปแลวการเก็บขอมูลโดย การสังเกต หรือการทดลอง และใชรูปแบบทางคณิตศาสตรเปน
เครื่องมือในการวิเคราะห โดยมีเปาหมายเพื่อ สรางความสัมพันธเชิงสาเหตุ และหาคําอธิบาย
ความสัมพันธดังกลาวอยางมีเหตุผล  

3.1.2  แนวทางการวิจัยของปรากฏการณนิยม (Phenomenology) หรือ แนวทางการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เปนแนวคิดทางสังคมศาสตร ที่เนนความสําคัญของการมีมุมมอง
รอบดาน (holistic) ในบริบททางสังคม เพื่อสรางความเขาใจพฤติกรรมของมนุษยแตละบุคคลและ
กลุมของบุคคลที่อยูรวมกันโดยไมแยกศึกษา ออกเปนแตละสวนหรือตัวแปรยอย ๆ แนวทางวิจัยนี้
ขอมูลแจงนับหรือวัดคาเปนตัวเลขไมได   มีจํานวนขอมูลนอย 
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จากแนวทางการวิจัยทั้งสองแนวดังกลาว แตละแนวทางการวิจัยมีมุมมองในการ
แสวงหาความรูความจริงและลักษณะของขอมูลท่ีแตกตางกัน ในปจจุบันไดมีความพยายามนําเอา
วิธีการวิจัยทั้งสองแนวทางมาผสมผสานกัน โดยมีแนวคิดวาแนวทางการวิจัย ทั้งสองแบบตางก็
เกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน สามารถนํามาใชรวมกันเพื่อประโยชนในการแสวงหาความรูความจริงได
มากที่สุด (Kaplan and Duchon, 1988; Creswell, 2003) ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ขอมูลที่ตองการมี
ทั้งที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ และเมื่อไดขอมูลในภาพรวมแลว อาจมีขอสังเกตที่จําเปนตองศึกษาเชิงลึกโดย
ใชขอมูลเชิงคุณภาพจึงจําเปนตองใชทั้งสองแนวทาง 

 
3.2  ประชากรและการสุมตัวอยาง 

3.2.1  ประชากร 
ประชากรที่ทําการศึกษา  ไดแก  องคการธุรกิจในประเทศไทยที่จดทะเบียนที่กระทรวง

พาณิชย แตเนื่องจากเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวของกับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธธุรกิจ 
องคการที่อยูในขายที่มีขอมูลในเรื่องนี้จะเปนองคการขนาดใหญที่มีระบบการทํางานเปนสากล มี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางกวางขวาง และใชเพื่อใหเกิดการไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ซ่ึง
สะทอนจากกลยุทธธุรกิจ กรอบตัวอยาง (Sampling Frame) จึงกําหนดเปนองคการที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย โดยจําแนกประเภทอุตสาหกรรมองคการธุรกิจตามตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง
แบงเปน  8  ประเภท ดังนี้   1.  ทรัพยากร   2.  อสังหาริมทรัพยและกอสราง     3.  บริการ    4.  เทคโนโลยี     
5. วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม  6. ธุรกิจการเงิน 7. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  8. สินคาอุปโภค
บริโภค   (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551)  รายละเอียดปรากฏในตารางที่  3.1 
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ตารางที่ 3.1  จํานวนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแยกตามประเภทอุตสาหกรรม 
  

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวนบริษัท 
1. ทรัพยากร   33 
2. อสังหาริมทรัพยและกอสราง                 114 
3. บริการ 93 
4. เทคโนโลยี 47 
5. วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม 75 
6. ธุรกิจการเงนิ 72 
7. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 53 
8. สินคาอุปโภคบริโภค 54 
รวม 8 กลุมอุตสาหกรรม                 541 

  
จากตารางที่ 3.1 จํานวนองคการที่เปนกรอบของตัวอยางคือองคการธุรกิจที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยจํานวน 541 แหง   
3.2.2  วิธีการสุมตัวอยาง 

สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางโดยใชกรอบตัวอยางทั้งหมด คือ
องคการ 541  แหง ตามที่ปรากฏในตารางที่ 3.1 

สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อไดขอมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชองคการตัวอยาง
จํานวน 541 องคการ ตามที่ระบุในตาราง 3.1 จะพบวามีขอมูลจากบางองคการเปนที่นาสนใจ เชนมี
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจสูงมาก หรือต่ํามาก ซ่ึงควร
จะศึกษาเจาะลึกถึงสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลกระทบตอลักษณะความสอดคลอง เชนวานี้ ในขั้นนี้จะ
ใชการสัมภาษณเจาะลึกผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการตัวอยางที่มี
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  ทั้งสูงและต่ําเพื่อ
เปรียบเทียบดัวย โดยจะใชตัวอยาง  2 องคการเปนองคการที่ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจสูง และมีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจต่ําอยางละ 1 องคการ 
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3.3  เคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจัยฉบับนี้ ประกอบดวยแบบสอบถาม 

และแบบสัมภาษณ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.3.1  แบบสอบถาม เปน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อสอบถาม

เกี่ยวกับคุณลักษณะธุรกิจ ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ และประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ   แบบสอบถามนี้
ผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยอาศัยการศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ แลว
นํามาเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตเนื้อหาของแบบสอบถาม ผูที่ใหขอมูลขององคการจะ
เปนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผูบริหารธุรกิจ แบบสอบถามมี 2 ชุด โดยสาระจะ
เหมือนกันสวนใหญเพื่อเปรียบเทียบขอมูลจากดานบริหารและดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวย  
รายละเอียดของแบบสอบถามเปนดังนี้ 

แบบสอบถามสําหรับผูบริหารธุรกิจ แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริหารธุรกิจไดแก ระดับตําแหนง ระยะเวลาที่ดํารง         

ตําแหนง ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ 
สวนที่ 2 ลักษณะของธุรกิจไดแก รายไดตอปขององคการ จํานวนพนักงานทั้งหมด 

รูปแบบการจัดองคการ รูปแบบการถือหุนและผูบริหารองคการ ประเภทอุตสาหกรรม  
สวนที่ 3 กลยุทธธุรกิจ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดําเนินงาน ไดแก การมี

แผนกลยุทธธุรกิจ  กิจกรรมในการวางแผนกลยุทธธุรกิจ การมีแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  จุดเนนในการดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีสวนรวมของผูบริหารในการวางแผนกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวนที่ 4 การใชระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน   ไดแก   ระบบสารสนเทศหลัก   ระบบสารสนเทศสนับสนุน    ระบบสารสนเทศ อ่ืน ๆ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศหลักและระบบสารสนเทศสนับสนุน การบริการทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศชวยสนับสนุนการดําเนินงาน  

สวนที่ 5 ประสิทธิผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก คุณภาพ
สารสนเทศ คุณภาพระบบคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ ดานการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ระดับตําแหนง 

ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ 
สวนที่ 2 ลักษณะของธุรกิจ ไดแก รายไดตอปขององคการ จํานวนพนักงานทั้งหมด 

รูปแบบการจัดองคการ รูปแบบการถือหุนและผูบริหารองคการ ประเภทอุตสาหกรรม  
สวนที่ 3 กลยุทธธุรกิจ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดําเนินงาน ไดแก การมี

แผนกลยุทธธุรกิจ  กิจกรรมในการวางแผนกลยุทธธุรกิจ การมีแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  จุดเนนในการดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ การมีสวนรวมของผูบริหารในการวางแผนกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวนที่ 4 การใชระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน  ไดแก  ระบบสารสนเทศหลัก  ระบบสารสนเทศสนับสนุน  ระบบสารสนเทศอื่น ๆ 
การใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  การใชงานระบบ
อินเทอรเน็ต การใชเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย การพัฒนาระบบสารสนเทศ
หลักและระบบสารสนเทศสนับสนุนที่ การบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

สวนที่ 5 ประสิทธิผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก คุณภาพ
สารสนเทศ คุณภาพระบบคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ ดานการ
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.3.2  แบบสัมภาษณ  เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสัมภาษณ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผูบริหารธุรกิจ เกี่ยวกับสาเหตุและปจจัย ที่ทําใหองคการมี
ผลของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ อยูในระดับสูงหรือ
ต่ํา เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกกวาขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 

 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  จึงมีการทดสอบความ
ตรง (Validity) และคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 

3.4.1 การหาความตรง โดยนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
และผูเชี่ยวชาญภายนอกที่ความรูความสามารถเกี่ยวเรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
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บริหารธุรกิจ รวมจํานวนทั้งหมด 5 ทาน เพื่อพิจารณาตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเนื้อหา การ
ใชภาษา ตลอดจนโครงสรางของแบบสอบถามวาครอบคลุมกับนิยามปฏิบัติการและวัตถุประสงค
การวิจัยที่กําหนดไวหรือไม  เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอนนําไปใชกับกลุมทดสอบ 

จากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญไดใหคําแนะนําวาแบบสอบถามที่
สรางขึ้นเปนไปตามแนวทางที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและคํานิยามปฏิบัติการที่กําหนดไว และ
ไดใหคําแนะนําเรื่องการใชภาษา รูปแบบของคําถาม และความชัดเจนของขอคําถาม เพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามเขาใจคําถามไดอยางถูกตองและชัดเจน นอกจากนี้ใหผูตอบแบบสอบถามดวยความ
สะดวกและไมใชเวลามากจนเกินไป 
 3.4.2 การทดสอบความเชื่อมั่น โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใหกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
คลายกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน 30 ตัวอยาง หลังจากนําแบบสอบถามไปทดลองเก็บรวบรวม
ขอมูลแลว ไดนํามาหาคาความเชื่อมั่น ซ่ึงหาดวยวิธีการของครอนบัค (Cronbach) ดวยคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ผลจากการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นอยูในระดับที่ยอมรับ
ได รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2 

 
ตารางที่ 3.2  คาความเชื่อมั่นของตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 

ตัวแปร จํานวนขอ คาความเชื่อมัน่ 
กลยุทธธุรกิจ และการดําเนนิงาน 7 0.86 
ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 0.79 
การมีสวนรวมของผูบริหาร 
ในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสนเทศ 

4 0.91 

ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศดานสารสนเทศ 8 0.90 
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศดานคณุภาพ
ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 0.84 

ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริการ 6 0.86 
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4 0.81 

ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศดาน
ผลประโยชนโดยภาพรวม  

7 0.65 
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จากตารางที่ 3.2  มาตรวัดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.65 ถึง 0.91 
โดยมาตรวัดตัวแปรประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานผลประโยชนโดย
ภาพรวมจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีคา 0.65 เปนคาที่ต่ําสุด การที่ความเชื่อมั่นของขอ
คําถามเกี่ยวกับผลประโยชน โดยภาพรวมซึ่งมี 7 ขอมีคาคอนขางนอย อาจเปนขอคําถามที่ประเมิน
คอนขางยากซึ่งเปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศวาสงผลตอการดําเนินงานดาน
ตาง ๆ ของธุรกิจที่ไมคอยชัดเจน เนื่องจากตองพิจารณาสวนอ่ืน ๆ ประกอบดวยไมใชระบบ
สารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศแตเพียงอยางเดียว สําหรับมาตรวัดตัวแปรที่มีคาความเชื่อมั่น
สูงสุด คือ มาตรวัดตัวแปรการมีสวนรวมของผูบริหารในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซ่ึงมีคา 0.91 อยางไรก็ตามมาตรวัดทั้ง 8 เปนมาตรวัดที่มีคาความเชื่อมั่นในระดับคอนขางดี และดี
มาก ซ่ึงมีความเหมาะสมในการนําไปใชสําหรับเก็บขอมูลจริงตอไป    

 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
ในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้  
1. ติดตอขอความรวมมือทางไปรษณียในการตอบแบบสอบถามไปยังองคการธุรกิจ  
2. จัดทําเลขรหัสแบบสอบถามเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและติดตาม 
3. สงแบบสอบถามทางไปรษณียพรอมซองติดแสตมปเพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม

สงคืนไดสะดวก 
4. หลังจากกําหนดเวลาในการเก็บขอมูล คือ 5 มีนาคม  2552  ถึง  30 มิถุนายน 2552   

ผูวิจัยไดติดตามแบบสอบถามที่ยังไมไดรับคืนโดยใชการติดตอทางโทรศัพท 
3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้  
1. กําหนดรูปแบบการสัมภาษณเจาะลึก โดยการกําหนดประเด็นโครงสรางขอคําถามที่

ตองการทําการสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดใชขอคําถามแบบปลายเปด (Open-ended Questions)  เปน
เครื่องมือในการสัมภาษณเจาะลึก 

2. นัดหมายการสัมภาษณ โดยเรียนใหผูเกี่ยวของทราบลวงหนาประมาณ  7  วัน 
3. ทําการสรุปผลการสัมภาษณแตละครั้งในวันที่ทําการสัมภาษณ  
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3.6 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
3.6.1 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 

หลังจากการจัดเก็บขอมูลแลว ผูวิจัยไดจัดทําคูมือการลงรหัสและลงรหัสในแบบฟอรมการ
ลงรหัส (Coding Sheet) พรอมกับมีการตรวจสอบความถูกตองของรหัส และปอนขอมูลเขาเครื่อง
คอมพิวเตอร หลังจากนั้นจึงทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทั้งหมด 

การประมวลผลวิเคราะหขอมูลไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 15.0 
การวิจัยครั้งนี้ไดใชทั้งสถิติเบื้องตน และสถิติวิเคราะห โดยแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 สวน 
ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (means) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 

2. การหาความแตกตางของคาเฉลี่ยจากประชากร 2 กลุม (Levene’s Test) 
3. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

ใช สถิติ การวิเคราะหปจจัย และ การวิเคราะหถดถอยพหุ 
4. การทดสอบสมมติฐานแตละขอ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1.  เพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

กลยุทธธุรกิจ ขององคการธุรกิจที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกัน สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแก การทดสอบคา F (F-Test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) 

สมมติฐานที่ 2.  เพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจขององคการธุรกิจที่รูปแบบการจัดองคการแตกตางกัน สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแก การทดสอบคา t (t-Test)  

สมมติฐานที่ 3.  เพื่อศึกษาผลของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ ที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการธุรกิจ สถิติในการ
ทดสอบสมมติฐาน ไดแก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient)  

3.6.2 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพจะไมใชสถิติชวยในการวิเคราะห จะ

ใชแนวคิดทฤษฎีตามกรอบการวิจัย เปนแนวทางในการวิเคราะหขอมูล  โดยการตีความสราง
ขอสรุปแบบอุปนัย (Inductive)  ซ่ึงไดจากการสัมภาษณที่ไดจดบันทึกไวจากสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือ
ปรากฏการณที่มองเห็น 
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บทที่ 4 
ผลการวิจยั 

 
การวิจัยเรื่อง ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ

ธุรกิจ และผลที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจไทย ใช
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics)  และสถิติเชิงอนุมาน (Inferencial Statistics) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสรุปคําตอบจากการสัมภาษณ เพื่อหาคําตอบของวัตถุประสงคการ
วิจัย ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
ขององคการธุรกิจที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกัน 

2. เพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ
ขององคการธุรกิจที่รูปแบบการจัดองคการแตกตางกัน 

3. เพื่อศึกษาผลของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ ที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการธุรกิจ  

รายละเอียดของผลการศึกษาแบง  ออกเปน   7   สวน   คือ     
1. ขอมูลขององคการธุรกิจ 
2. การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ    
3. ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการ

ธุรกิจที่มีประเภทอุตสาหกรรมตางกัน  
4. ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการ

ธุรกิจที่มีรูปแบบการจัดองคการตางกัน  
5. ผลของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจที่มี

ตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ผลการสัมภาษณตัวอยางองคการที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี

สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจในระดับมากและนอย 
7. สรุปผลการวิจัย 
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ขอมูลเชิงปริมาณที่ใชในการวิเคราะหในการศึกษาครั้งนี้ ไดมาจากองคการตัวอยาง 
จํานวน 150 องคการ จากองคการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจํานวน  541  
องคการ อัตราการตอบกลับคิดเปนรอยละ 27.72 แตละองคการให ผูบริหารธุรกิจ และผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูตอบแบบสอบถาม โดยสาระในแบบสอบถามสวนใหญเหมือนกัน มี
การทดสอบการกระจายของความถี่ของคําตอบ ของผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ดวยคาสถิติไคสแควร พบวา ผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบ
คําถามเรื่องขอมูลพื้นฐานขององคการ ไมแตกตางกัน และไดทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย  ของ
ขอมูลเรื่อง กลยุทธธุรกิจ  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ   โดยใชคาสถิติที  (t-test)  พบวาผูบริหารสองกลุมใหขอมูล
เหลานี้ขององคการตัวอยางไมแตกตางกัน ยกเวนเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงเรื่องเดียว ที่มีบางดานที่ผูบริหารสองกลุมประเมินแตกตางกัน  ไดแก  เร่ืองคุณภาพ
การบริการ  เรื่องความพึงพอใจดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมรวมขอยอยดานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผูบริหารสองกลุมประเมินไมแตกตางกัน และ
ผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีขอยอยเพียง 1 ขอที่ผูบริหารสอง
กลุมประเมินแตกตางกัน คือ เทคโนโลยีสารสนเทศชวยปรับปรุงในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ 
จึงเลือกนําเสนอขอมูลจากผูบริหารธุรกิจ หรือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแตละขอที่เกี่ยวของ
กับกลุมผูบริหารนั้นโดยตรง 

 
4.1  ขอมูลขององคการธุรกิจ 

4.1.1  ขอมูลพื้นฐาน   
ขอมูลพื้นฐานขององคการตัวอยาง ประกอบดวย ขอมูลผูบริหารธุรกิจ ขอมูลผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลลักษณะของธุรกิจ (รายไดตอปขององคการธุรกิจ  จํานวนพนักงาน 
รูปแบบการจัดองคการ รูปแบบการถือหุนและผูบริหาร  และประเภทอุตสาหกรรม)  ขอมูลการ
วางแผนกลยุทธ และกิจกรรมการวางแผนกลยุทธ  ทั้งกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ   ขอมูลระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอมูลการบริการ และการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และขอมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ขอมูลผูบริหารธุรกิจ  ไดแก ระดับตําแหนง ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง  ระดับการศึกษา
สูงสุด และอายุ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1  สถานภาพของผูบริหารธุรกิจ  
  

ประธานเจาหนาที่
บริหาร 

กรรมการผูจัดการ 
ผูจัดการใหญ 

อื่นๆ รวม        ระดับตําแหนง 
 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวาปริญญาตรี     3   6.0   1   2.1   4   2.7 
ปริญญาตรี 14  26.9 14 28.0 15 31.2  43 28.7 
ปริญญาโท 36  69.2 33 66.0 32 66.7 101 67.3 
ปริญญาเอก   2   3.8       2   1.3 
รวม 52 34.7 50 33.3 48 32.0    150  100.0 

  
จากตารางที่ 4.1 ผูบริหารธุรกิจในองคการตัวอยางที่ใหขอมูลมีตําแหนงตางๆ ใกลเคียง

กันไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร รอยละ 34.7 กรรมการผูจัดการ ผูจัดการใหญ รอยละ 33.3 และ 
ตําแหนงอื่น ๆ เชน ผูจัดการทั่วไป รอยละ 32.0  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงของ ผูบริหารธุรกิจโดย
เฉลี่ย 6.8  ป  ผูบริหารธุรกิจ  สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 67.3 
รองลงมา คือ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 28.7  และสวนนอยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกคิดเปน
รอยละ 1.3 และมีอายุโดยเฉลี่ย  46.7  ป 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผูบริหารธุรกิจกลุมตางๆ ในคุณสมบัติของระดับการศึกษา 
พบวา ประธานเจาหนาที่บริหารไมมีการศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรี และผูมีการศึกษาระดับ ปริญญา
เอก 2 ราย มีตําแหนงเปนประธานเจาหนาที่บริหาร  ประธานเจาหนาที่บริหารมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรอยละ 26.9  ปริญญาโทรอยละ 69.2  และปริญญาเอกรอยละ 3.8  กรรมการผูจัดการและ
ผูจัดการใหญมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ 6.0  ปริญญาตรีรอยละ 28.0 และปริญญาโทรอยละ 66.0  
สําหรับตําแหนงอื่นๆ มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีเพียง 1 คน (รอยละ 2.1)  ปริญญาตรีรอยละ 31.2  และ
ปริญญาโทรอยละ 66.7 
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         ขอมูลผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก ระดับตําแหนง  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง  
ระดับการศึกษาสูงสุด และอายุ  มีรายละเอยีดดังนี ้
 
ตารางที่ 4.2  สถานภาพของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

ผูบริหารเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
ระดับสูง 

ผูอํานวยการ 
ดานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

ผูจัดการฝาย 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

อื่นๆ รวม       ระดับตําแหนง 
 
 
 
ระดับการศึกษา 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี   1   3.2   2   3.3   1   3.2  4   2.7 
ปริญญาตรี 8 29.6 10 32.3 27 44.3 20 64.5 65 43.3 
ปริญญาโท 18 66.7 20 64.5 32 52.4 10 32.3 80 53.3 
ปริญญาเอก 1  3.7          1   0.7 
รวม 27 18.0 31 20.7 61 40.7 31 20.7 150  100.0 

 
จากตารางที่ 4.2  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหขอมูลจากองคการตัวอยางจํานวน 

150 คน  เปนผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสวนใหญ คือรอยละ 40.7 ที่เปนผูบริหารระดับ
อ่ืน ๆ อยูในจํานวนใกลเคียงกัน ไดแก ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รอยละ 18.0 
ผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 20.7   และระดับตําแหนงอื่น ๆ เชน หัวหนาฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 20.7   ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
เฉล่ีย 5.1 ป ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 53.3 
รองลงมา คือ ปริญญาตรี รอยละ 43.3 และสวนนอยจบการศึกษาระดับปริญญาเอกคิดเปนรอยละ   0.7  
และมีอายุโดยเฉลี่ย 40.4 ป เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของแตละกลุมผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศพบวา ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงไมมีรายใดมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี และมี
วุฒิปริญญาเอก 1 ราย  กลุมอื่นๆ มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน  และไมมีวุฒิ
ปริญญาเอก จากคารอยละของระดับการศึกษาของผูบริหาร  แตละกลุมเห็นชัดเจนวาตําแหนงที่
สูงขึ้นมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในสัดสวนที่สูงขึ้น 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลของผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงผูบริหารธุรกิจสูงกวาระยะเวลาการดํารงตําแหนง  ผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉลี่ยประมาณ 1.7 ป ดานการศึกษาผูบริหารธุรกิจ สําเร็จการศึกษา
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ระดับปริญญาโท ในสัดสวนที่สูงกวาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบริหารธุรกิจมีอายุสูง
กวาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉลี่ยประมาณ 6  ป 

ขอมูลลักษณะของธุรกิจ เลือกขอมูลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยผูบริหารธุรกิจ เพื่อ
นําเสนอลักษณะขององคการธุรกิจ ไดแก รายไดตอปขององคการธุรกิจ  จํานวนพนักงาน รูปแบบ
การจัดองคการ รูปแบบการถือหุนและผูบริหาร  และประเภทอุตสาหกรรม  รายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 4.3 
 DPU
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ตารางที่ 4.3  ลักษณะของธุรกิจ 
 

ลักษณะของธุรกิจ จํานวน รอยละ 
1.  รายไดตอปขององคการ 
       ไมเกิน 50 ลานบาท  
       มากกวา 50 ลานบาท ถึง ไมเกิน   100 ลานบาท 
       มากกวา 100 ลานบาท ถึง ไมเกิน  500 ลานบาท 
       มากกวา 500 ลานบาท ถึง ไมเกิน 1,000 ลานบาท 
       มากกวา 1,000 ลานบาท 

 
5 
5 

20 
29 
91 

 
3.3 
3.3 

13.3 
19.3 
60.7 

2.  จํานวนพนกังานทั้งหมด 
       ไมเกิน 300  คน 
       มากกวา 300  คน ถึง ไมเกิน  500 คน 
       มากกวา 500  คน ถึง ไมเกิน  1,000 คน 
       มากกวา 1,000  คน 

 
33 
21 
35 
61 

 
22.0 
14.0 
23.3 
40.7 

3.  รูปแบบการจัดองคการ 
       องคการตามหนาที่งาน    
       องคการแบบผสม 

 
87 
63 

 
58.0 
42.0 

4.  รูปแบบการถือหุนและผูบริหาร  
       1)  ผูถือหุนรายใหญเปนคนไทย และมผูีบริหารระดับสูง
สวนใหญเปนคนไทย 
       2)  ผูถือหุนรายใหญเปนคนไทย และมผูีบริหารระดับสูง
สวนใหญเปนคนตางชาต ิ
       3)  ผูถือหุนรายใหญเปนคนตางชาติ และมีผูบริหาร
ระดับสูงสวนใหญเปนคนตางชาติ 
       4)  ผูถือหุนรายใหญเปนคนตางชาติ และมีผูบริหาร
ระดับสูงสวนใหญเปนคนไทย 

 
 

115 
 

2 
 

9 
 

24 

 
 

76.7 
 

1.3 
 

6.0 
 

16.0 

DPU



 99

ตารางที่ 4.3  (ตอ)   
 

ลักษณะของธุรกิจ จํานวน รอยละ 
5.  ประเภทอุตสาหกรรม 
       ทรัพยากร 
       อสังหาริมทรัพยและกอสราง  
       บริการ 
       เทคโนโลย ี
       วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม 
       ธุรกิจการเงิน 
       เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
       สินคาอุปโภคบริโภค 

 
17 
17 
24 
16 
19 
19 
20 
18 

 
11.3 
11.3 
16.0 
10.7 
12.7 
12.7 
13.3 
12.0 

  
จากตารางที่ 4.3 พบวาองคการสวนใหญรอยละ 60.7 มีรายไดมากกวา 1,000 ลานบาท 

รองลงมามากกวา 500 ลานบาท ถึง 1,000  ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.3 มากกวา 100 ลานบาท ถึง 
500 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.3 และไมเกิน 100 ลานบาทคิดเปนรอยละ 6.6 องคการสวนใหญ
รอยละ 40.7 มีจํานวนพนักงานมากกวา 1,000 คน องคการที่มีพนักงานจํานวนนอยไมเกิน 300 คน 
และองคการที่มีจํานวนพนักงานระหวาง 501 คน ถึง 1,000 คน มีจํานวนพอ ๆ กัน คิดเปนรอยละ 
22.0 และ 23.3 ตามลําดับ สวนองคการที่มีพนักงานระหวาง 301 ถึง 500 คนมี รอยละ 14.0  องคการ
สวนใหญมีการจัดองคการตามหนาที่ คิดเปนรอยละ 58.0  ที่เหลือรอยละ 42.0 เปนรูปแบบการจัด
องคการแบบผสม รอยละ 76.7 ขององคการตัวอยาง มีผูถือหุนรายใหญเปนคนไทย และมีผูบริหาร
ระดับสูงสวนใหญเปนคนไทย รอยละ 16.0  มีผูถือหุนรายใหญเปนคนตางชาติ และมีผูบริหาร
ระดับสูงสวนใหญเปนคนไทย องคการที่มีผูถือหุนรายใหญและมีผูบริหารระดับสูงสวนใหญเปน
คนตางชาติ คิดเปนรอยละ 6.0 สวนองคการที่มีผูถือหุนรายใหญเปนคนไทยและมีผูบริหารระดับสูง
สวนใหญเปนตางชาติ  มีเพียงสององคการ คิดเปนรอยละ 1.3  สําหรับประเภทอุตสาหกรรม 8 
ประเภท มีการกระจายไมแตกตางกันมากนักอยูระหวางรอยละ 10.7 ถึง 16.0 โดยที่มีจํานวนสูงสุด
คือประเภทบริการ มีรอยละ 16.0  และจํานวนต่ําสุด รอยละ 10.7 คือ เทคโนโลยี  

แมวาองคการตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม แยกตามประเภทอุตสาหกรรมมีจํานวน
ไมตางกันมากนัก แตอัตราการตอบของแตละประเภทอุตสาหกรรมมีความแตกตางอยูบาง ที่มีอัตรา
ตอบกลับสูงสุดคือ อุตสาหกรรมทรัพยากรตอบกลับรอยละ 51.5  รองลงมาตอบกลับประมาณ 1 ใน 

DPU



 100

3 ไดแก เกษตรและอุตสาหกรรม (37.7)  เทคโนโลยี (34.0)  สินคาอุปโภคบริโภค (33.3)  กลุมตอมา
ตอบกลับประมาณ 1 ใน 4 คือ ธุรกิจการเงิน (26.4)  บริการ (25.8)  และวัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม 
(25.3)  ที่ตอบกลับนอยที่สุดคือ อสังหาริมทรัพยและกอสราง เพียงรอยละ 14.9     

ขอมูลการวางแผนกลยุทธ และกิจกรรมการวางแผนกลยุทธ  ทั้งกลยุทธธุรกิจ และ     
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขอมูลการวางแผนกลยุทธและกิจกรรมการวางแผนกลยุทธธุรกิจ  ไดจากผูบริหารธุรกิจ 
สวนการวางแผนกลยุทธและกิจกรรมการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจากผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการตัวอยาง ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังตารางที่ ที่ 4.4, 4.5, 4.6 
ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.4  ขอมูลการวางแผนกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การวางแผนกลยุทธ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ยชวงเวลา
ของแผนกลยทุธ (ป) 

1.  การวางแผนกลยุทธธุรกจิ 
 มี 
 ไมมี 

 
133 
  17 

 
88.7 
11.3 

 
4.2 

 
2.  การวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มี 
 ไมมี 

 
117 
 33 

 
78.0 
 22.0 

 
3.4 

 
 

จากตารางที่ 4.4   แสดงใหเห็นวาองคการตัวอยางเกือบทั้งหมดมีการวางแผนกลยุทธ
ธุรกิจ (รอยละ 88.7) มีคาเฉลี่ยชวงเวลาของแผนกลยุทธธุรกิจ ประมาณ 4.2 ป สวนใหญคณะผู
บริหารธุรกิจระดับสูง หรือฝายแผนงานเปนผูจัดทํา องคการตัวอยางสวนใหญมีการวางแผนกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศเชนกัน (รอยละ 78.0) แตสัดสวนการวางแผนกลยุทธธุรกิจมีสูงกวาการ
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ยชวงเวลาของแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประมาณ 3.4 ป ซ่ึงนอยกวาชวงเวลาของแผนกลยุทธธุรกิจโดยมีผูบริหารและหรือทีมงานของฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูจัดทํา 
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 ในสองตารางถัดไปจะนําเสนอกิจกรรมการวางแผนกลยุทธธุรกิจ และกิจกรรมการ
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการที่ตอบวามีการวางแผนกลยุทธธุรกิจซึ่งมีจํานวน 
133 องคการ และองคการที่ตอบวามีการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 117 องคการ 
 
ตารางที่ 4.5  กิจกรรมการวางแผนกลยุทธธุรกิจขององคการที่ระบุวามีการวางแผนกลยุทธธุรกิจ 
 

กิจกรรมการวางแผนกลยุทธธุรกิจ มี รอยละ ไมมี รอยละ 
     1.  ประเมนิสภาพแวดลอมภายนอก 
     2.  ประเมนิสภาพแวดลอมภายใน 
     3.  ประเมนิกลุมผูมีสวนไดสวนเสยีที่เกี่ยวของ 
     4.  ประเมนิผลการดําเนนิงานของธุรกิจ 
     5.  กําหนดวิสัยทัศน 
     6.  กําหนดพันธกิจ 
     7.  กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ 
     8.  กําหนดแนวทางการตดิตามและควบคุม 
     9.  กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ 
     10.  ระบุกลยุทธระดับองคการ 
     11.  ระบุกลยุทธระดับธุรกิจ 
     12.  ระบุกลยุทธระดับหนาที่งาน 
     13.  มีการกาํหนดงบประมาณ 
     14.  มีแนวทางการนํากลยุทธไปดําเนนิงาน 
     15.  การกําหนดตวัช้ีวดัและเปาหมายการดําเนินงาน 

108 
105 
73 
94 
94 
85 
71 
81 

101 
82 
65 
53 

102 
86 
93 

81.2 
78.9 
54.9 
70.7 
70.7 
63.9 
53.4 
60.9 
75.9 
61.7 
48.9 
39.8 
76.7 
64.7 
69.9 

25 
28 
60 
39 
39 
48 
62 
52 
32 
51 
68 
80 
31 
47 
40 

18.8 
21.1 
45.1 
29.3 
29.3 
36.1 
46.6 
39.1 
24.1 
38.3 
51.1 
60.2 
23.3 
35.3 
30.1 

 
จาก  15  กิจกรรมที่ระบุในแบบสอบถาม องคการตัวอยางเกินรอยละ 50 ระบุวามี  13  

กิจกรรม มีเพียง 2 กิจกรรม คือ   การระบุกลยุทธระดับธุรกิจ และการระบุกลยุทธระดับหนาที่งาน  
ที่มีองคการตอบมานอยกวารอยละ 50   กิจกรรมที่องคการตอบตั้งแตรอยละ 70   ขึ้นไป   ระบุวามี
การดําเนินการตามลําดับความถี่ ไดแก  การประเมินสภาพแวดลอมภายนอก  การประเมิน
สภาพแวดลอมภายใน  การกําหนดงบประมาณ  การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ  การประเมินผล
การดําเนินงานของธุรกิจ  และการกําหนดวิสัยทัศน  
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ตารางที่ 4.6   กิจกรรมการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการที่ระบุวามีการ         
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
กิจกรรมการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ มี รอยละ ไมมี รอยละ 

     1.  ประเมนิสภาพแวดลอมภายนอก 
     2.  ประเมนิสภาพแวดลอมภายใน 
     3.  วิเคราะหความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     4.  พิจารณาแผนกลยุทธธุรกิจ 
     5.  กําหนดวิสัยทัศน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     6.  กําหนดพันธกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     7.  กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ 
     8.  มีการกําหนดงบประมาณ  
     9.  มีแนวทางการนํากลยทุธไปดําเนินงาน 
     10.  กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายการดาํเนินงาน 

48 
66 
89 
73 
49 
40 
59 
97 
84 
90 

41.0 
56.4 
76.1 
62.4 
41.9 
34.2 
50.4 
82.9 
71.8 
76.9 

69 
51 
28 
44 
68 
77 
58 
20 
33 
27 

59.0 
43.6 
23.9 
37.6 
58.1 
65.8 
49.6 
17.1 
28.2 
23.1 

 
จาก 10  กิจกรรมที่ระบุในแบบสอบถาม กิจกรรมที่องคการตัวอยางเกินรอยละ 60 ระบุ

วามีการดําเนินการ มี  5 กิจกรรม  เรียงตามลําดับความถี่ ไดแก การกําหนดงบประมาณ การกําหนด
ตัวชี้วัดและเปาหมายการดําเนินงาน การวิเคราะหความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
มีแนวทางการนํากลยุทธไปดําเนินงาน และการพิจารณาแผนกลยุทธธุรกิจ ขอมูลท่ีนาสนใจ คือ ใน
การวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการไดคํานึงถึงแผนกลยุทธธุรกิจ รอยละ 62.4 ของ
จํานวนองคการที่มีการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ สัดสวนนี้แมจะเกินครึ่ง แตยังไมสูง
พอที่จะสะทอนความสอดคลองระหวางการจัดทําแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและแผน
กลยุทธธุรกิจ ขอนาสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ในการจัดทําแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
องคการรอยละ 41.9 มีการกําหนดวิสัยทัศน และรอยละ 34.2 กําหนดพันธกิจ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ขอมูลระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ การบริการและการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ นําเสนอขององคการตัวอยางทั้งหมด 150 
องคการ เปนขอมูลที่ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูตอบ รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 4.7, 
4.8, 4.9 และ 4.10 ดังนี้  
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ตารางที่ 4.7  ขอมูลระบบสารสนเทศ 
 

ระบบสารสนเทศ มี รอยละ ไมมี รอยละ 
ระบบสารสนเทศหลัก 
     1.  ระบบจัดซื้อวัตถุดิบ 
     2.  ระบบเพื่อการผลิตหรือการบริการ 
     3.  ระบบการขายและวิเคราะหตลาด 
     4.  ระบบคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ 
     5.  ระบบบริหารการขนสง 
     6.  ระบบริการหลังการขาย 
     7.  ระบบบริหารสินคาคงคลัง 

 
98 
101 
91 
67 
55 
46 
81 

 
65.3 
67.3 
60.7 
44.7 
36.7 
30.7 
54.0 

 
52 
49 
59 
83 
95 
104 
69 

 
34.7 
32.7 
39.3 
55.3 
63.3 
69.3 
46.0 

ระบบสารสนเทศสนับสนุน 
     1.  ระบบสํานักงานอัตโนมตัิ 
     2.  ระบบบัญชี การเงิน 
     3.  ระบบจัดซื้อวัสดุและอุปกรณสํานักงาน 
     4.  ระบบบริหารสินทรัพย 
     5.  ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย 
     6.  ระบบฝกอบรม 
     7.  กรุปแวร เชน Lotus Note 

 
55 
138 
87 
76 
97 
46 
47 

 
36.7 
92.0 
58.0 
50.7 
64.7 
30.7 
31.3 

 
95 
12 
63 
74 
53 
104 
103 

 
63.3 
8.0 

42.0 
49.3 
35.3 
69.3 
68.7 

ระบบสารสนเทศอื่น ๆ 
     1.  ระบบอีเมล   
     2.  เว็บไซตองคการ  
     3.  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
     4.  ระบบบริหารทรัพยากรองคการ 
     5.  ระบบบริหารลอจิสติกสและโซอุปทาน 
     6.  ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ 
     7.  ระบบการจัดการความรู 

 
136 
132 
44 
93 
37 
44 
39 

 
90.7 
88.0 
29.3 
62.0 
24.7 
29.3 
26.0 

 
14 
18 
106 
57 
113 
106 
111 

 
9.3 
12.0 
70.7 
38.0 
75.3 
70.7 
74.0 

 
จากตารางที่ 4.7  ขอมูลที่นาสนใจพบวา แมจะเปนองคการขนาดคอนขางใหญและ    

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตมีระบบสารสนเทศซึ่งสําคัญสําหรับการบริหารงานไมเกิน     
รอยละ 70 ขององคการตัวอยาง  จากระบบสารสนเทศหลัก 7 ระบบ มี 3 ระบบที่องคการตัวอยางมี
การใชงานไมเกินรอยละ 50   คือ  ระบบคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ   ระบบบริหารการขนสง   
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และระบบริการหลังการขาย ระบบที่มีการใชงานมากที่สุด คือ ระบบเพื่อการผลิตหรือการบริการ 
รอยละ 67.3  

จากการสํารวจระบบสารสนเทศสนับสนุน 7 ระบบ ที่คาดวาจะมีการใชในองคการ
ตัวอยาง พบวา ระบบที่มีการใชงานสูงสุด คือ ระบบบัญชี การเงิน รอยละ 92.0 ลําดับถัดไป คือ
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย (64.7) ระบบจัดซื้อวัสดุและอุปกรณสํานักงาน (58.0)  และระบบ
บริหารสินทรัพย  (50.7) สวนที่เหลืออีก 3 ระบบ  มีการใชงานประมาณหนึ่งในสามขององคการ
ตัวอยาง คือ ระบบสํานักงานอัตโนมัติ การใชกรุปแวร เชน Lotus Note และระบบฝกอบรม  

การใชระบบสารสนเทศอื่น ๆ ขององคการตัวอยาง พบวา ระบบอีเมล  เว็บไซตมีการใช
งานสูงมาก รอยละ 90.7 และ 88.0 ตามลําดับ ลําดับถัดไปคือ ระบบบริหารทรัพยากรองคการ มีการ
ใชงานรอยละ 62.0 สวนระบบที่มีการใชงานไมเกินรอยละ 30 คือ  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ   และระบบการจัดการความรู และระบบบริหารลอจิสติกสและโซ
อุปทาน  
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ตารางที่ 4. 8  ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มี รอยละ ไมมี รอยละ 
อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.  เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และหรือโนตบุค 
     2.  เครื่องพิมพเลเซอร อิงคเจ็ท และหรือแบบจุด 
     3.  เครื่องสํารองไฟฟา 
     4.  เราทเตอร 
     5.  โมเด็ม 
     6.   ระบบรักษาความปลอดภัย (firewall) 
     7.  อุปกรณเครือขายฮับ (Hub)หรือ สวทิช (Switch) 
     8.  อุปกรณ Barcode หรือ Handheld หรือ RFID 
     9.  ระบบสํารองขอมูล 

 
135 
133 
128 
121 
112 
106 
124 
83 

107 

 
90.0 
88.7 
85.3 
80.7 
74.7 
70.7 
82.7 
55.3 
71.3 

 
15 
17 
22 
29 
38 
44 
26 
67 
43 

 
10.0 
11.3 
14.7 
19.3 
25.3 
29.3 
17.3 
44.7 
28.7 

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 
     1.  เครื่อง Application Server 
     2.  เครื่อง Database Server 
     3.  เครื่อง Mail Server 
     4.  เครื่อง Web Server 
     5.  เครื่อง Web Application Server 
     6.  เครื่อง Proxy Server 

 
128 
136 
120 
94 
82 
72 

 
85.3 
90.7 
80.0 
62.7 
54.7 
48.0 

 
22 
14 
30 
56 
68 
78 

 
14.7 
9.3 

20.0 
37.3 
45.3 
52.0 

องคการใชงานระบบอินเทอรเน็ต 137 91.3 13 8.7 
การเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
     1.  Dial Up 
     2.  Leased Line 
     3.  ADSL 
     4.  ISDN 

 
19 

117 
47 
13 

 
12.7 
78.0 
31.3 
8.7 

 
131 
33 

103 
137 

 
87.3 
22.0 
68.7 
91.3 
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มี รอยละ ไมมี รอยละ 
เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 
     1.  ระบบเครือขาย LAN 
     2.  ระบบเครือขาย MAN 
     3.  ระบบเครือขาย WAN 
     4.  ระบบเครือขายไรสาย Wireless LAN, WiMAX 
     5.  ระบบโทรศัพท 
     6.  ระบบสัญญาณดาวเทยีม 
     7.  วิทยุส่ือสาร 
     8.  ระบบอินทราเน็ต 
     9.  ระบบเอ็กทราเน็ต 

 
141 
17 
52 
71 

120 
35 
42 

106 
27 

 
94.0 
11.3 
34.7 
47.3 
80.0 
23.3 
28.0 
70.7 
18.0 

 
9 

133 
98 
79 
30 

115 
108 
44 

123 

 
6.0 

88.7 
65.3 
52.7 
20.0 
76.7 
72.0 
29.3 
82.0 

  
องคการตัวอยางโดยสวนใหญใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก เครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคล และหรือโนตบุค  เครื่องพิมพเลเซอร อิงคเจ็ท และหรือแบบจุด เครื่อง
สํารองไฟฟา เราทเตอร  และอุปกรณเครือขายฮับ (Hub) หรือ สวิทช (Switch) ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้น
ไป อีก 3 รายการไดแก โมเด็ม มีองคการใชรอยละ 74.7 ลําดับตอมา ระบบสํารองขอมูล และ ระบบ
รักษาความปลอดภัย ใชใกลเคียงกัน รอยละ 71.3 และ 70.7 ตามลําดับ  และอุปกรณ Barcode หรือ 
Handheld หรือ RFID มีใชนอยที่สุด รอยละ 55.3 

ขอมูลเกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย พบวาสามารถจัดประเภทแมขายไดเปน 
3 กลุม กลุมแรกมีองคการใชมากตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ไดแก Database Server Application Server 
และ Mail Server กลุมที่สองใชปานกลาง คือ Web Server (รอยละ 62.7) Web Application Server 
(รอยละ 54.7)  กลุมที่สาม คือ ใชไมถึงรอยละ 50  คือ Proxy Server (รอยละ 48.0) 

องคการตัวอยางสวนใหญใชอินเทอรเน็ต (รอยละ 91.3) และรอยละ 78.0 นิยมเชื่อมตอ
แบบ Leased Line  

ขอมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย พบวาระบบ LAN มีใช
ถึงรอยละ 94.0 ลําดับรองลงไป ไดแก ระบบโทรศัพท รอยละ 80.0 และระบบอินทราเน็ตรอยละ 
70.7 สวนที่เหลือ สัดสวนของจํานวนองคการที่ใชอยูระหวางรอยละ 11.3 ถึง 47.3 
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ตารางที่ 4.9  ขอมูลการบริการและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

การบริการและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน รอยละ 
การบริการทางดานเทคโนโลยี 
     1.  มีทีมงานสําหรับใหบริการในองคการ 
     2.  วาจางผูใหบริการภายนอกองคการ  
     3.  แบบผสม  

 
54 
17 
79 

 
36.0 
11.3 
52.7 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.  แบบรวมศูนยเต็มรูปแบบ  
     2.  แบบกระจายอํานาจเตม็รูปแบบ  
     3.  แบบกึ่งรวมศูนย กึ่งกระจายอํานาจ  

 
102 
25 
23 

 
68.0 
16.7 
15.3 

 
พบวาองคการตัวอยาง สวนใหญมีการบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแบบ

ผสม (รอยละ 52.7)  รองลงมารูปแบบการบริการที่มีเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคการ 
(รอยละ 36.0) และองคการตัวอยางมีการวาจางผูใหบริการนอกองคการนอยที่สุด (รอยละ 11.3) 

สวนใหญองคการตัวอยางมีรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแบบรวมศูนย
เต็มรูปแบบ (รอยละ 68.0) สวนแบบการกระจายอํานาจ และแบบกึ่งรวมศูนย กึ่งกระจายอํานาจ มี
การใชไมตางกันมากนัก คือ รอยละ 16.7 และรอยละ 15.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.10  ขอมูลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ มี รอยละ ไมมี รอยละ 
     1.  มีทีมงานสําหรับพัฒนาระบบภายในองคการ 
     2.  วาจางผูพัฒนาระบบภายนอกองคการ   
     3.  จัดซื้อซอฟตแวรประยกุต  

135 
115 
125 

90.0 
76.7 
83.3 

15 
35 
25 

10.0 
23.3 
16.7 

 
จากองคการตัวอยาง สวนใหญใชวิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง 3 วิธี คือ ใช

บุคลากรขององคการ วาจางบุคคลภายนอก และจัดซื้อซอฟตแวรสําเร็จรูป ที่ระบุวาไมไดใช 
บุคลากรในองคการเปนผูพัฒนา มีเพียงรอยละ 10.0 ไมมีการวาจางบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ
สารสนเทศรอยละ 23.3  และไมไดซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูปรอยละ 16.7   
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การศึกษานี้แมบางองคการจะระบุวาไมมีกลยุทธธุรกิจและกลยุทธ เทคโนโลยี
สารสนเทศ แตการถามคําถามเกี่ยวของกับกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการ
ถามการปฏิบัติในองคการที่จะสะทอนกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงองคการ
ทุกแหงมีแนวปฏิบัติอยู แมไมเรียกวาเปนกลยุทธ ดังนั้นการนําเสนอ การวิเคราะหตอไป จะ
วิเคราะหขอมูลของทุกองคการ จํานวน 150 องคการ อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหแตละประเด็น 
และการทดสอบสมมติฐาน จะนําเสนอดวยวาหากตัดองคการที่ระบุวาไมมีกลยุทธธุรกิจและกลยทุธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะหจะเปนอยางไร 

4.1.2  กลยุทธธุรกิจ 
ในการประเม ินกลย ุทธ ธ ุรก ิจ  ใชข อม ูลจากผู บร ิหารธุรก ิจ  ซึ ่งให คะแนนการ

ดําเนินงาน ( 5 หมายถึง มีการดําเนินงานมากที่สุด  4   หมายถึง มีการดําเนินงานมาก  3  หมายถึง มี
การดําเนินงานปานกลาง  2  หมายถึง มีการดําเนินงานนอย  1  หมายถึง  มีการดําเนินงานนอยที่สุด ) 
ในแตละกลยุทธธุรกิจขององคการ  6  ดาน ไดแก   ดานผูนําเรื่องตนทุนการผลิตและการดําเนินงาน     
ดานการนําเสนอสินคาหรือบริการตอลูกคาที่มีความโดดเดนแตกตางจากคูแขง  ดานการมุงผลิต
หรือเสนอสินคาหรือบริการแกลูกคาเฉพาะกลุมอยางชัดเจน  ดานการนํานวัตกรรมมาใชในการ
ดําเนินงาน  ดานการขยายตัวโดยนําเสนอสินคาหรือบริการเพิ่มขึ้นเพื่อใหครบวงจร  และดานการจัดการ
หวงโซอุปทาน (การใหความสําคัญกับลูกคาและผูจัดจําหนายวัตถุดิบหรือคูคา) โดยมีการแปล
คาเฉลี่ยของคะแนนกลยุทธธุรกิจเปนดังนี้  
 1.00 - 1.80 หมายถึง มีการดําเนินงานนอยที่สุด  
 1.81 - 2.60 หมายถึง  มีการดําเนินงานนอย   
 2.61 - 3.40 หมายถึง มีการดําเนินงานปานกลาง  
 3.41 - 4.20 หมายถึง มีการดําเนินงานมาก   
 4.21 - 5.00 หมายถึง มีการดําเนินงานมากที่สุด   
 
ผลการวิเคราะหขอมูลเปนดังนี้  
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ตารางที่ 4.11  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ของคะแนนแสดงระดับ การใชกลยุทธธุรกิจ 
 

 กลยุทธธุรกิจ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการดําเนินงาน 

1.  ผูนําดานตนทุนการดําเนนิงาน 3.86 1.04 มาก   
2.  การสรางความแตกตาง 3.75 0.99 มาก   
3.  การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม 3.54 0.90 มาก   
4.  การใชนวัตกรรม 3.52 0.91 มาก   
5.  การเติบโต 3.48 1.00 มาก   
6.  การจัดการหวงโซอุปทาน 4.02 0.80 มาก   

รวม 3.69 0.94 มาก   
  

จากตารางที่ 4.11  พบวา องคการตัวอยางใชกลยุทธธุรกิจแตละดานในระดับมาก  มี
คะแนนเฉลี่ยรวม 3.69 คะแนน มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.94  แสดงวาองคการธุรกิจตัวอยางมีการ
ใชกลยุทธธุรกิจแตละดานไมแตกตางกันมากนัก เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยกลยุทธธุรกิจแตละดาน 
พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.48 ถึง 4.02 โดยองคการตัวอยางมีคะแนน กลยุทธธุรกิจการ
เติบโต ต่ําสุด เฉลี่ย 3.48 ตอมา คะแนนกลยุทธการใชนวัตกรรม เฉลี่ย  3.52  สวนคะแนนเฉลี่ย    
กลยุทธการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม  การสรางความแตกตาง  และผูนําดานตนทุนการดําเนินงาน  
คือ  3.54 3.75 และ 3.86 ตามลําดับ ในขณะที่กลยุทธดานการจัดการหวงโซอุปทานมีคาเฉลี่ยเทากับ  
4.02  ซ่ึงเปนคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

ในการวิเคราะหกลยุทธธุรกิจ หากตัดองคการที่ระบุวาไมมีกลยุทธธุรกิจและกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เหลือองคการตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหจํานวน 117 องคการ พบวา 
องคการตัวอยางใชกลยุทธธุรกิจแตละดานในระดับมาก  มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.74 คะแนน มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.95  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยกลยุทธธุรกิจแตละดาน พบวา มีคาคะแนนเฉลี่ย
ระหวาง 3.51 ถึง 4.03 โดยองคการตัวอยางมีคะแนนกลยุทธธุรกิจ  การเติบโตต่ําสุด (เฉลี่ย 3.51) 
และกลยุทธดานการจัดการหวงโซอุปทานมีคาเฉลี่ยสูงสุด (เฉลี่ย  4.03)  ซึ่งเห็นไดวาผลการ
วิเคราะหเฉพาะองคการที่มีกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศแทบไมแตกตางจากผล
การวิเคราะหจากองคการธุรกิจทั้งหมด 
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4.1.3  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การศึกษาที่ผานมาการระบุกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนการใหผูเกี่ยวของระบุ 

กลยุทธโดยตรงโดยใหความเห็นเปนระดับ 1 ถึง 5 ในแตละกลยุทธ การใหระดับเชนนี้ อาจไม
เชื่อมโยงระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ   กับเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่ใชอยู
จริง ทําใหไดขอมูลกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมสะทอนการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่แทจริง การศึกษานี้จึงไดมีการตรวจสอบ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากการใช
ประโยชนหรือวัตถุประสงคของการใชระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศที่ใชจริง และ
เชื่อมโยงเปนระดับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหระดับคะแนน 1 ถึง 4  รายละเอียดในการคํานวณ
คาระดับหรือคะแนนของกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนดังนี้ 

ขอมูลกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการตัวอยาง ไดจากผูบริหารธุรกิจ ตอบ
คําถามในแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศที่องคการใช
งานมีสวนชวยสนับสนุนการดําเนินงานหรือกลยุทธธุรกิจ  

การแปลผลวาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศที่ใชงานระบบใด มีสวน
ชวยสนับสนุนกลยุทธธุรกิจใด ไดจากการเชื่อมโยงวัตถุประสงคหรือประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารสนเทศ (กิตติมา เจริญหิรัญ, 2551) กับกลยุทธธุรกิจ 6  ดาน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.12  
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ตารางที่ 4.12  วัตถุประสงคของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ  ที่สนับสนุนการ  
ดําเนินงาน 

 
วัตถุประสงคของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ 

ที่สนับสนุนการดําเนินงาน 
กลยุทธธุรกิจ 

มีสวนชวยลดตนทุนของการทําธุรกิจ 
มีสวนชวยลดตนทุนของลูกคา และหรือผูจัดหาวัตถุดิบ 

ผูนําดานตนทนุการดําเนินงาน 

มีสวนชวยทําใหสินคาและบริการมีความแตกตางออกไป จาก
คูแขงในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
ทําใหสินคาและหรือบริการมีความนาสนใจเพิ่มโอกาสทาง
การตลาด 

การสรางความแตกตาง 

มีสวนชวยในการสรางหรือผลิตสินคาตอบสนองสําหรับลูกคา
เฉพาะกลุมอยางชัดเจน 
มีสวนชวยในการบริการตอบสนองสําหรับลูกคาเฉพาะกลุมอยาง
ชัดเจน 

การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม 

มีบทบาทสําคัญในการสรางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ๆ ใน
ขั้นตอนทางธุรกิจ 
การสรางสินคาหรือบริการใหม ๆ มีสวนประกอบของเทคโนโลยี
สารสนเทศอยูดวย 

การใชนวัตกรรม 

มีสวนชวยในการบริหารจัดการ กับการขยายตัวของธุรกจิไปยัง
ตางจังหวัดหรอืตางประเทศ 
มีสวนชวยเพื่อสรางความหลากหลาย ใหกบัสินคาหรือ 
บริการอื่น ๆ 

การเติบโต 

มีสวนชวยทําใหเกิดการเชื่อมโยงกับลูกคา ผูจัดหาวตัถุดบิ และ
หรือคูคาอ่ืน ๆ  
ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการธุรกิจสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการ เพื่อทําธุรกิจรวมกนัได 

การจัดการหวงโซอุปทาน 
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การที่ผูบริหารธุรกิจ ตอบวาวัตถุประสงค หรือประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบสารสนเทศ เปนเชนใด ยังไมเพียงพอที่จะเชื่อมโยง เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จึงตองหาขอมูลสนับสนุน โดยพิจารณาจากระบบงานตาง ๆ ที่ผูบริหาร
ระบุในแบบสอบถามทั้งระบบสารสนเทศหลัก ระบบสารสนเทศสนับสนุน และระบบสารสนเทศ
อ่ืน ๆ ความเชื่อมโยงระหวางระบบสารสนเทศตาง ๆ ที่สนับสนุนกลยุทธแตละดานแสดงในตาราง
ที่  4.13  (ตามเครื่องหมาย  )  
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ตารางที่ 4.13  ระบบสารสนเทศสนันสนุนกลยุทธธุรกิจ 
 
ระบบสารสนเทศสนันสนุน 
กลยุทธธุรกิจ 

ผูนําดาน
ตนทุนการ
ดําเนินงาน 

การสราง
ความ

แตกตาง 

การมุงเนน
ลูกคา
เฉพาะ
กลุม 

การใช
นวัตกรรม 

การ
เติบโต 

การ
จัดการ
หวงโซ
อุปทาน 

ระบบสารสนเทศหลัก  
ระบบจัดซื้อวัตถุดิบ       
ระบบเพื่อการผลิตหรือการบริการ         
ระบบการขายและวิเคราะหตลาด       
ระบบคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ       
ระบบบริหารการขนสง       
ระบบริการหลังการขาย         
ระบบบริหารสินคาคงคลัง         
ระบบสารสนเทศสนับสนุน    
ระบบสํานักงานอัตโนมัติ         
ระบบบัญชีการเงิน       
ระบบจัดซื้อวัสดุและอุปกรณสํานักงาน       
ระบบบริหารสินทรัพย       
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย       
ระบบฝกอบรม       
กรุปแวร เชน Lotus Note       
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบสารสนเทศอื่น ๆ 

 

ระบบอีเมล           
เว็บไซตองคการ       
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส          
ระบบบริหารทรัพยากรองคการ         
ระบบบริหารลอจิสติกสและโซอุปทาน         
ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ         
ระบบการจัดการความรู       
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ในการประเมินกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชระดับหรือคะแนนโดยกําหนดให
แตละกลยุทธมีคาคะแนนเต็ม 4 ที่กําหนดเปน 4 เนื่องจาก แตละกลยุทธธุรกิจไดกําหนด
วัตถุประสงคหรือประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบสารสนเทศตอกลยุทธนั้น ๆ ที่
ชัดเจน 2 ประการ หากองคการใดระบุกลยุทธธุรกิจใด และระบุวัตถุประสงคหรือประโยชนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศที่ตรงกับกลยุทธธุรกิจนั้น ตามตารางที่ 4.12  และระบุ
ระบบสารสนเทศที่ตรงกับกลยุทธตามตารางที่ 4.13 อยางนอย  1 ระบบ จะใหคะแนนเปน 2 ซ่ึงเปน
การยืนยันวามีการใชระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกลยุทธนั้นจริง หากการระบุวัตถุประสงค 
เปนไปตามตารางที่ 4.12 แตไมระบุระบบสารสนเทศตามตารางที่ 4.13 เลยสักหนึ่งระบบจะให
คะแนนเปน  1 ตรงกันขาม คือ ระบุระบบสารสนเทศตามตารางที่ 4.13 แตไมระบุระบบ
วัตถุประสงคตามตารางที่ 4.12 จะไดคะแนน 1 เชนกัน ดังนั้นคะแนนที่เปนไปไดของแตละกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 1 ถึง 4  การที่ใหคะแนน 1 กรณีที่ไมเขาเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง
เนื่องจากระบบสารสนเทศหนึ่ง  ๆ  มีวัตถุประสงคหรือประโยชนหลายประการ   ซ่ึงอาจสนับสนุน 
กลยุทธหนึ่ง ๆ บาง แมไมสนับสนุนโดยตรง ซ่ึงใหระดับหรือคะแนนเปน 1 จากเต็ม 4 คือ ระบบ
สารสนเทศตรงกับกลยุทธในระดับนอย  โดยสรุปการใหคะแนนแตละกลยุทธเปนดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.14  กรณีคะแนน  4  
 
 วัตถุประสงคหรือประโยชนของ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามตารางที่ 4.12  
ระบบสารสนเทศอยางนอย  1 
ระบบตามตารางที่ 4.13 

คะแนน 

1   2 
2   2 

 
ตารางที่ 4.15  กรณีคะแนน  3  
 
 วัตถุประสงคหรือประโยชนของ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามตารางที่ 4.12 
ระบบสารสนเทศอยางนอย  1 
ระบบตามตารางที่ 4.13 

คะแนน 

1   2 
2   1 
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หรือ 
 
 วัตถุประสงคหรือประโยชนของ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามตารางที่ 4.12 
ระบบสารสนเทศอยางนอย 1 
ระบบตามตารางที่ 4.13 

คะแนน 

1   1 
2   2 

  
ตารางที่ 4.16  กรณีคะแนน  2  
  
 วัตถุประสงคหรือประโยชนของ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามตารางที่ 4.12 
ระบบสารสนเทศอยางนอย 1 
ระบบตามตารางที่ 4.13 

คะแนน 

1   1 
2   1 

 
หรือ 
 
 วัตถุประสงคหรือประโยชนของ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามตารางที่ 4.12 
ระบบสารสนเทศอยางนอย 1 
ระบบตามตารางที่ 4.13 

คะแนน 

1   1 
2   1 

 
 หากเขาเงื่อนไขใดเพยีงเงื่อนไขเดียว จะไดคะแนน 1  
 เมื่อประมวลผลของแตละกลยุทธของทุกองคการตัวอยาง จะไดเปนคาคะแนนเฉลี่ยโดย 
มีความหมายดงันี้ 
 1.00 - 1.75     หมายถึง   ไมสนับสนุน   
 1.76  - 2.50    หมายถึง   สนับสนุนนอย    
 2.51 -  3.25    หมายถึง   สนับสนุนปานกลาง    
 3.26  -  4.00    หมายถึง   สนับสนุนมาก 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปนดังนี้  
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ตารางที่ 4.17  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแสดงระดับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนกลยุทธธุรกิจ 

 
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 

กลยุทธธุรกิจ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1.  ผูนําดานตนทุนการดําเนนิงาน 3.18 0.73 ปานกลาง 
2.  การสรางความแตกตาง 2.78 0.90 ปานกลาง 
3.  การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม 2.62 0.89 ปานกลาง 
4.  การใชนวัตกรรม 2.52 0.96 ปานกลาง 
5.  การเติบโต 2.77 0.76 ปานกลาง 
6.  การจัดการหวงโซอุปทาน 2.88 0.84 ปานกลาง 

รวม 2.79 0.85 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.17 พบวา องคการตัวอยางใชกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกลยุทธธุรกิจ ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.79 คะแนน และมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.85 คิดเปนรอยละ 30.5 ของคาเฉลี่ย แสดงวาระดับการสนับสนุนของ  กลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศตอกลยุทธธุรกิจขององคการตัวอยางแตกตางกันสมควร เมื่อพิจารณา
คะแนนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธธุรกิจแตละดาน พบวา มีคาคะแนน
เฉล่ียระหวาง 2.52 ถึง 3.18 องคการตัวอยางมีคะแนนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
มุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม เฉลี่ย 2.62  และสนับสนุนกลยุทธการเติบโต เฉลี่ย 2.77 ลําดับสูงขึ้นไปคือ
คะแนนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการสรางความแตกตาง และการจัดการหวงโซ
อุปทานใกลเคียงกัน 2.78 และ 2.88 ตามลําดับ และที่สําคัญพบวา องคการตัวอยางใชกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผูนําดานตนทุนการดําเนินงานสูงสุด (เฉลี่ย 3.18) และ
สนับสนุนการใชนวัตกรรมต่ําสุด (เฉลี่ย 2.52) 

ในการวิเคราะหกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธธุรกิจ หากตัด
องคการที่ระบุวาไมมีกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ เหลือองคการตัวอยางที่ใชใน
การวิเคราะหจํานวน 117 องคการ พบวา องคการตัวอยางใชกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศแตละ
ดานในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.86 คะแนนมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.84  เมื่อ
พิจารณาคะแนนเฉลี่ยกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศแตละดาน  พบวา   มีคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 
2.64  ถึง 3.18 โดยองคการตัวอยางมีคะแนนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกลยุทธการใช
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นวัตกรรมต่ําสุด (เฉลี่ย 2.64) และสนันสนุนผูนําดานตนทุนการดําเนินงานสูงสุด (เฉล่ีย 3.18)  ผลที่ได
เชนเดียวกันกับกรณีการประเมินกลยุทธธุรกิจ คือ การประเมินกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคการทั้งหมดกับเฉพาะองคการ ที่มีกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ แทบไมตางกัน
เลยโดยคาเฉลี่ยขององคการทั้งหมดสูงกวาเพียงเล็กนอยในทศนิยมตําแหนงที่สอง 

4.1.4  ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพิจารณาใน 5 ดาน 

ไดแก คุณภาพสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางาน คุณภาพระบบคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คุณภาพบริการ  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผลประโยชนโดยภาพรวมจาก
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตละดานใหผูบริหารธุรกิจ ใหความเห็นเปนคะแนนหรือระดับ
ความพึงพอใจ   โดยมีคะแนนหรือระดับระหวาง   1  ถึง  5  ซ่ึงมีความหมายเปนดังนี้  1  นอยที่สุด  
2  นอย  3  ปานกลาง  4  มาก  และ 5  มากที่สุด  เมื่อประมวลผลขอมูลไดคาเฉลี่ยจะแปลความหมาย
ดังนี้  
 1.00 - 1.80 หมายถึง  ระดับนอยที่สุด  
 1.81 - 2.60 หมายถึง  ระดับนอย   
 2.61 - 3.40 หมายถึง  ระดับปานกลาง  
 3.41 - 4.20 หมายถึง  ระดับมาก   
 4.21 - 5.00 หมายถึง   ระดับมากที่สุด   

รายละเอียดปรากฏตารางที่ 4.18  ถึง ตารางที่ 4.23 
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ตารางที่ 4.18   คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณภาพสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางาน 
 

คุณภาพสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางาน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  มีความถูกตอง 3.91 0.92 มาก 
2.  มีความนาเชื่อถือ 3.97 0.92 มาก 
3.  เขาใจไดงาย 3.54 0.92 มาก 
4.  สารสนเทศเปนปจจุบนั 3.71 1.04 มาก 
5.  มีความสมบูรณ ครบถวนในการใชงาน 3.57 0.91 มาก 
6.  มีสวนสนบัสนุนการตัดสินใจ 3.61 0.96 มาก 
7.  มีคุณสมบัติเชิงเปรียบเทยีบ 3.29 0.99 ปานกลาง 
8.  สามารถใชงานตรงตามเวลา 3.62 1.03 มาก 

รวม 3.65 0.96 มาก   
 

จากตารางที่ 4.18  พบวา องคการตัวอยางประเมิน คุณภาพสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ทํางานในระดับมาก ดวยคะแนนเฉลี่ยรวม 3.65 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.96 คิดเปนรอยละ 
26.3 ของคาเฉลี่ย แสดงวาองคการตัวอยางใหความเห็นวา คุณภาพสารสนเทศสนับสนุนการทํางาน
ในระดับที่คอนขางแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายละเอียดของขอยอย พบวาคาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.29 
ถึง 3.97 คุณภาพสารสนเทศดานความนาเชื่อถือมีคะแนนสูงสุด (เฉล่ีย 3.97) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ดานคุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบ (เฉลี่ย 3.29) ซ่ึงอยูในระดับปานกลางเพียงขอเดียว   
สวนขออ่ืน ๆ อยูในระดับมากทั้งหมด 
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ตารางที่ 4.19  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคณุภาพระบบคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยี     
สารสนเทศ 

                      
คุณภาพระบบคอมพิวเตอรหรือ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1.  สามารถเรียนรูไดงาย 3.62 0.84 มาก 
2.  สามารถใชงานไดงาย 3.68 0.85 มาก 
3.  มีความสะดวกในการใชงาน 3.71 0.93 มาก 
4.  มีความเร็วในการตอบสนอง 3.64 0.92 มาก 
5.  มีความยืดหยุนในการใชงาน 3.53 0.93 มาก 
6.  มีความนาเชื่อถือ 3.64           1.07 มาก 

รวม 3.62 0.92 มาก 
 

จากตารางที่ 4.19 พบวา องคการตัวอยางประเมินคุณภาพระบบคอมพิวเตอรหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.62) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 คิด
เปนรอยละ 25.4  ของคาเฉลี่ย ซ่ึงมีความแตกตางในคําตอบจากองคการตัวอยางพอ ๆ กัน กับ
คุณภาพสารสนเทศที่สนับสนุนการทํางาน เมื่อพิจารณาแตละขอยอย พบวาทุกขอมีคุณภาพอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยระหวาง 3.53 ถึง 3.71  ตางกัน 0.18  คิดเปนรอยละ 4.9 ของคาเฉลี่ยรวม ซ่ึงถือ
วามีคุณภาพในแตละขอยอยไมแตกตางกันมากนัก 
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ตารางที่ 4.20   คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับคุณภาพการบริการ 
    

คุณภาพการบริการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  มีสํานักงาน  อุปกรณ  และ
เครื่องมือ ที่มีสวนชวยในการ
ใหบริการดีขึน้ 

3.69 0.98 มาก 

2.  เขาใจความตองการ และเขาใจ
ความรูสึกผูรับบริการ 

3.49 0.93 มาก 

3.  มีความพรอมและกระตือรือรน 
และมีอัธยาศัยดีในการใหบริการ 

3.61 0.93 มาก 

4.  ความรูของเจาหนาที่ ที่
ใหบริการสรางความเชื่อมั่นใน
การบริการ  

3.61 0.82 มาก 

5.  สามารถใหบริการตามขอตกลง
ไดอยางถูกตอง 

3.54 0.86 มาก 

6.  สามารถใหบริการ ตาม
กําหนดเวลา 

3.45 0.92 มาก 

รวม 3.56 0.90 มาก 
 

จากตารางที่ 4.20  พบวา การประเมินคุณภาพการบริการของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขององคการตัวอยาง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (เฉลี่ย 3.56) โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 คิด
เปนรอยละ 25.3 ของคาเฉลี่ย เมื่อพิจารณาแตละขอยอย พบวา คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.45 ถึง 3.69 ซ่ึง
ตางกัน 0.24  คิดเปนรอยละ 6.7 ของคะแนนเฉลี่ยรวม แสดงวา แตละขอยอยมีคุณภาพไมแตกตาง
กันมากนัก โดยการมีสํานักงาน อุปกรณ และเครื่องมือ ที่มีสวนชวยในการใหบริการดีขึ้น มีคะแนน
สูงสุด (เฉลี่ย 3.69)  สวนความสามารถใหบริการตามกําหนดเวลา มีคะแนนนอยที่สุด  (เฉล่ีย 3.45)  
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ตารางที่ 4.21   คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ความพึงพอใจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  การไดรับขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
ดําเนินงาน 

3.50 0.80 มาก 

2.  ความสามารถของระบบคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.64 0.86 มาก 

3.  การปฏิบัติงานของบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.50 0.84 มาก 

4.  บริการทั้งหมดที่ไดรับจากฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.59 0.84 มาก 

รวม 3.52 0.83 มาก 
 

จากตารางที่ 4.21  พบวา ความพึงพอใจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ
ตัวอยางอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยรวม 3.52 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 คิดเปนรอยละ 23.6 ของ
คาเฉลี่ย เพื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยในขอยอย พบวา อยูระหวาง 3.50 ถึง 3.64 อยูในระดับมาก
ทั้งหมดคาสูงสุด และคาต่ําสุดตางกัน 0.14 คิดเปนเพียงรอยละ 3.9 ของคาเฉลี่ย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสามารถของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางที่ 4.22  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใช     
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1.  ชวยทําใหตนทุนในการดาํเนินงาน
ลดลง 

3.51 1.00 มาก 

2.  ชวยสรางหรือพัฒนาสินคาและ
บริการใหม ๆ 

3.12 1.06 ปานกลาง 

3.  ชวยปรับปรุงสินคาและบริการใหมี
คุณภาพดีขึ้น 

3.23 1.04 ปานกลาง 

4.  ชวยปรับปรุงในเรื่องกระบวนการ
บริหารจัดการ 

3.55 1.07 มาก 

5.  ชวยสรางความสัมพันธกบั 
ผูจัดจําหนายและคูคา 

3.14 1.06 ปานกลาง 

6.  ชวยสรางความสัมพันธและความ
พึงพอใจใหกบัลูกคา 

3.31 1.02 ปานกลาง 

7.  มีสวนชวยทําใหสวนแบงทาง
การตลาดเพิ่มขึ้น 

2.87 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.24 1.05 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.22  พบวา การประเมินผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศขององคการตัวอยาง มี 2 ขอ คือ ชวยทําใหตนทุนในการดําเนินงานลดลง (3.51) และ
ชวยปรับปรุงในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ (3.55)  อยูในระดับมาก ขออ่ืน ๆ เหลืออยูในระดับ
ปานกลางทั้งหมด ขอที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด คือ การมีสวนชวยทําใหสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น 
(2.87)  

ขอที่นาสังเกตคือ ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ดานขางตน ใน 4 
ดานแรกเปนคุณภาพในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีคุณภาพหรือระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยอยูระหวาง 3.52 ถึง 
3.65 ซ่ึงอยูในระดับมาก แตเมื่อสอบถามถึงผลประโยชนโดยภาพรวมซึ่งสะทอนประโยชนหรือ
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ประสิทธิผลที่แทจริงในภาพรวมไดคะแนนเฉลี่ยเพียง 3.24 อยูในระดับปานกลาง อาจแสดงวาการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไมบรรลุถึงผลประโยชนที่แทจริงตอการดําเนินงานของธุรกิจ 

เพื่อใหไดคาประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศรวม ขององคการตัวอยาง 
สําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ในขอที่ 4.5 จึงนําขอยอยของคาประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศแตละดาน คือ คุณภาพสารสนเทศ  คุณภาพระบบคอมพิวเตอรหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มารวมกันแลวหารดวยจํานวนขอยอย
ทั้งหมด (31 ขอยอย) และวิเคราะหคาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.23  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยี

สารสนเทศขององคการ 
 

 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศรวม 

3.52 0.16 

 
จากตารางที่ 4.23  พบวา องคการตัวอยาง มีคาเฉลี่ยประสิทธิผลการดําเนินงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมอยูในระดับมาก (3.52 คะแนน) และการกระจายแสดงดวยคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.16 คิดเปนรอยละ 4.5 ของคาเฉลี่ย ซ่ึงถือวา มีการกระจายจากคาเฉลี่ยไมสูงนัก 

ในการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศรวม ของ 117 องคการ
ที่ระบุวามีกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา องคการตัวอยางมีคาเฉลี่ย
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมอยูในระดับมาก (3.58 คะแนน) และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68 คิดเปนรอยละ 18.9 ของคาเฉลี่ย ซ่ึงถือวา มีการกระจายจากคาเฉลี่ย
พอสมควร 
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4.2  การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ

ขององคการตัวอยางใชขอมูลจากผูบริหารธุรกิจ คาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  ไดจากการนําคะแนนการประเมินกลยุทธธุรกิจแตละดาน (คะแนน 1 
ถึง 5) ที่วิเคราะหในขอ 4.1.2 และคะแนนการประเมินกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน 
กลยุทธธุรกิจแตละดาน  (คะแนน 1 ถึง 4) ในขอ 4.1.3 มาประมวลผลรวมกัน การประมวลผลนี้จะ
ใชหลักการของผลคูณ  หากองคการใดเลือกกลยุทธธุรกิจหนึ่ง ๆ และมีระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนกลยุทธนั้น จะมีคาแสดงความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ       
กลยุทธธุรกิจ  ในระดับสูง ดังนั้นจึงนําคะแนนในขอ 4.1.2 และคะแนนในขอ 4.1.3 ของแตละ
องคการมาคูณกันเปนคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจของ
องคการนั้น จากนั้นนําคาความสอดคลองของทุกองคการ มาคํานวณหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด ในแตละกลยุทธธุรกิจซึ่งมี  6  กลยุทธ ผลการวิเคราะหเปนดังนี้  
 
ตารางที่ 4.24  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาต่ําสุด  คาสูงสุด  ของตัวแปรคาความสอดคลอง                       

ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
 

คาความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาต่ําสุด คาสูงสุด 

1.  ผูนําดานตนทุนการดําเนนิงาน 12.60 4.95 2 20 
2.  การสรางความแตกตาง 10.74 5.04 2 20 
3.  การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม 9.46 4.55 3 20 
4.  การใชนวัตกรรม 9.11 4.80 2 20 
5.  การเติบโต 9.75 4.16 2 20 
6.  การจัดการหวงโซอุปทาน 12.64 4.48 3 20 

รวม 10.72 4.66  
 

จากตารางที่ 4.24 พบวา องคการตัวอยางมีคาคะแนนเฉลี่ย ความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เพียงครึ่งหนึ่ง (เฉลี่ย 10.72) ของคะแนนเต็ม (20) มี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.66 คิดเปนรอยละ 43.5 ของคาเฉลี่ย แสดงวาองคการตัวอยาง มีคาความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกันคอนขางมาก เมื่อ
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พิจารณาคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ของแตละ 
กลยุทธ พบวามีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 9.11 กับ 12.64  ซึ่งอาจแบงไดเปน 3 กลุม กลุมแรกมีคา
ความสอดคลองสูงสุด คือ การจัดการหวงโซอุปทาน  (12.64) และผูนําดานตนทุนการ
ดําเนินงาน (12.60) กลุมที่ 2  มีคาความสอดคลองอยูในระดับกลาง คือ การสรางความแตกตาง 
(10.74) และกลุมที่ 3 มีคาความสอดคลองอยูในระดับต่ํา คือ การเติบโต (9.75) การมุงเนนลูกคา
เฉพาะกลุม (9.46)  และการใชนวัตกรรม (9.11) 

เมื ่อพิจารณาลําดับของคะแนนความสอดคลองของแตละกลยุทธ เปรียบเทียบกับ
ลําดับคะแนนระดับกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ในตารางที่ 4.17 พบวา ลําดับเหมือนกัน
ยกเวนลําดับที่ 1 และ 2 สลับกัน ทําใหเพิ่มความมั่นใจในการวิเคราะหมากขึ้น อยางไรก็ตาม การ
ที่ลําดับตางกัน อาจเนื่องมาจากการใชคะแนนเต็ม 4 คะแนนของการประเมินกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ กับการใชคะแนนเต็ม 5 ของการประเมินกลยุทธธุรกิจ 

ในการประเมินความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ
ของ 117 องคการที่ระบุวามีกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  พบวา องคการตัวอยาง
มีคาคะแนนเฉลี่ย ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจเทากับ 
11.11 ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยขององคการทั้งหมดเพียงเล็กนอย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.15 ซ่ึงต่ํากวา
กรณีที่คิดจากองคการทั้งหมด  เมื่อพิจารณาคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ของแตละกลยุทธ พบวามีคะแนนเฉลี่ยระหวาง 9.97 กับ 12.95  โดย
ลําดับของคาเฉลี่ยในแตละกลยุทธเหมือนกับการวิเคราะหจากองคการทั้งหมด ยกเวนกลยุทธ
การเติบโตและกลยุทธการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุมที่สลับตําแหนงกัน 

จากขอมูลขางตน พบวาคาเฉลี่ยความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจคอนขางต่ํา ซ่ึงมาจากคําถามเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่องคการใชอยู จึงเห็นควร
นําขอมูลอื่นมาประกอบ คือ ขอมูลความสัมพันธและการมีสวนรวมของผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ เพื่ออาจไดทราบปจจัยที่มีสวนทําใหเกิดความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ เนื่องจากขอมูลการมีสวนรวมของผูบริหารใน
การวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาความเชื่อมั่นสูงสุด การวิเคราะหมีขั้นตอนดังนี้ 
1.  ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนแสดงระดับการมีสวนรวมและความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  2. วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
และ  3. วิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  ผลศึกษามีดังนี้ 
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ตารางที่ 4.25  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนแสดงระดับการมีสวนรวมและ                       
ความสัมพันธระหวางผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธธุรกิจ และการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ผูบริหารธุรกิจ ผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
การมีสวนรวมและ
ความสัมพันธระหวาง 
ผูบริหารธุรกิจกับผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

P-value t-value 

1.  มีการแลกเปลี่ยนความรู
ธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศระหวางกัน 

3.41 0.89 3.47 0.85 0.480 -0.661 

2.  มีการติดตอส่ือสารระหวาง
ผูบริหารกับผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ 

3.53 0.95 3.45 0.87 0.221 0.819 

3. ผูบริหารรักษาคํามั่นสัญญาที่
สนับสนุนการดําเนินงานตาม 
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่กําหนด 

3.56 0.88 3.57 0.93 0.569 -0.064 

4.  ผูบริหารตระหนกัถึง
ความสําคัญของศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะ
นํามาใชงาน 

3.79 0.83 3.79 0.93 0.448 0.065 

5.  ผูบริหารใหการสนับสนนุ
การดําเนนิงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.83 0.87 3.84 0.92 0.444 -0.064 

6.  เปดโอกาสใหผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปมี
สวนรวมในการวางแผนธุรกจิ 

3.46 0.88 3.48 1.02 0.106 -0.182 
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ตารางที่ 4.25  (ตอ) 
  

ผูบริหารธุรกิจ ผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การมีสวนรวมและ
ความสัมพันธระหวาง 
ผูบริหารธุรกิจกับผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

P-value t-value 

7.  กําหนดกลยุทธธุรกิจที่
ชัดเจนเพียงพอ เพื่อนําไปสู 
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.30 0.88 3.38 0.94 0.331 -0.758 

8.  เขาไปมีสวนรวม ในการ
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.31 0.91 3.31 1.00 0.297 -0.060 

9.  รวมกันจดัลําดับความสําคัญ
ของโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะใชงาน 

3.34 0.87 3.55 0.93 0.522 -0.128 

10.  สนับสนุนการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับ
วัตถุประสงคขององคการ 

3.65 0.94 3.58 1.01 0.276 0.591 

 
จากตารางที่  4.25  ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดใหคะแนนการ

มีสวนรวมและความสัมพันธในประเด็นตาง ๆ  โดยมีระดับคะแนน 1 (นอยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด)   
ผลการวิเคราะหขอมูลจากองคการตัวอยาง พบวาผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหคะแนนการมี
สวนรวมและความสัมพันธ สูงกวา ผูบริหารธุรกิจเล็กนอยใน  6  ขอ จาก 10  ขอ เมื่อพิจารณาคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จาก 10  ขอ พบวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สูง
กวา ผูบริหารธุรกิจ 8 ขอ หมายถึง ความเห็นของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความแตกตาง
มากกวา ผูบริหารธุรกิจ  และเมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนแสดงระดับการมี
สวนรวมและความสัมพันธ ระหวาง ผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  ทุกขอ 

ในการศึกษาปจจัยการมีสวนรวมและความสัมพันธระหวางผูบริหารธุรกิจ และ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนากลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธธุรกิจ และ
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การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คาดวาจะมีสวนทําใหเกิดความสอดคลองระหวาง     
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ คือ ใชการวิเคราะหปจจัย เพื่อลดจํานวนตัวแปร 10 ตัว 
ใหเหลือตัวแปรที่เหมาะสม และทําการตรวจสอบความถูกตองของตัวแปรใหมที่เกิดขึ้น วาสงผลตอ
การทําใหเกิดความสอดคลอง ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจหรือไมอยางไร 
แสดงผลการวิเคราะหที่เกี่ยวของดังนี้  
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ตารางที่ 4.26 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของคะแนนแสดงระดับการมีสวนรวมและความสัมพันธ  
ระหวางผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวแปรการมีสวนรวมและ
ความสัมพันธระหวางผูบริหารธุรกิจ
กับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  มีการแลกเปลีย่นความรูธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศระหวาง
กัน 

1.00          

2.  มีการติดตอส่ือสารระหวางผูบริหาร
กับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ 

0.787** 1.00         

3. ผูบริหารรักษาคํามั่นสัญญาที่
สนับสนุนการดําเนินงานตาม  
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  

0.590** 0.581** 1.00        

4.  ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญ
ของศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จะนาํมาใชงาน 

0.536** 0.503** 0.657** 1.00       

5.  ผูบริหารใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.591** 0.537** 0.668** 0.770** 1.00      

6.  เปดโอกาสใหผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปมีสวน
รวมในการวางแผนธุรกิจ 

0.571** 0.525** 0.619** 0.558** 0.664** 1.00     

7.  กําหนดกลยุทธธุรกิจที่ชัดเจน
เพียงพอ เพือ่นําไปสูกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.609** 0.540** 0.596** 0.615** 0.594** 0.628** 1.00    

8.  เขาไปมีสวนรวม ในการวางแผน
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.532** 0.486** 0.569** 0.571** 0.596** 0.640** 0.755** 1.00   

9.  รวมกนัจดัลาํดบัความสําคัญของ
โครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
จะใชงาน 

0.472** 0.425** 0.598** 0.590** 0.656** 0.534** 0.655** 0.734** 1.00  

10.  สนับสนุนการลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับ
วัตถุประสงคขององคการ 

0.498** 0.437** 0.643** 0.642** 0.679** 0.495** 0.624** 0.665** 0.782** 1.00 

หมายเหต:ุ  ** ที่ระดับนยัสําคัญ  0.01 
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จากตารางที่ 4.26  พบวามี  39 ใน 45 คูจากตัวแปรแสดง การมีสวนรวมและ
ความสัมพันธระหวางกันในการพัฒนากลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธธุรกิจ และการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความสัมพันธกันในทิศทางบวกเกิน 0.50 สวนที่เหลือ อีก 6 คู มีความสัมพันธกันในทิศทางบวกแต
ไมเกิน 0.50 อยางไรก็ตามพบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01  ทุกคู 
หลังจากทราบความสัมพันธระหวางตัวแปรแลว ดําเนินการสกัดปจจัย  (Factor  Extraction)   ใช
วิธีการ Principle Component Analysis และทําการหมุนแกนใชหลักการของ Varimax ไดปจจัยใหม
3 ปจจัย โดยมีคา KMO เทากับ 0.911  คา Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square เทากับ 
2315.441 มี Degree of Freedom  เทากับ 45 และ คา P-Value  เทากับ 0.00  แลวนํามาจัดกลุมเพื่อให
ไดปจจัยใหม (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2548)  ดังผลการวิเคราะหขอมูลตามตารางที่ 4.27 
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ตารางที่ 4.27  กลุมปจจัยแสดงการมีสวนรวมและความสมัพันธระหวางผูบริหารธุรกิจกับ                        
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ปจจัยใหมหลังจากหมนุแกน การมีสวนรวมและความสัมพันธระหวางผูบริหารธุรกิจ

กับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยใหม 1 ปจจัยใหม 2 ปจจัยใหม 3 
1.  เขาไปมีสวนรวม ในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.844   

2.  รวมกันจดัลําดับความสําคัญของโครงการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใชงาน 

0.753   

3.  กําหนดกลยุทธธุรกิจที่ชัดเจนเพียงพอ เพื่อนําไปสู 
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.734   

4.  ผูบริหารตระหนกัถึงความสําคัญของศักยภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 0.802  

5.  ผูบริหารใหการสนับสนนุการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 0.778  

6.  ผูบริหารรักษาคํามั่นสัญญาที่สนับสนุนการดําเนินงาน  0.655  
7.  สนับสนุนการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรง
กับวัตถุประสงคขององคการ 

 0.628  

8.  มีการติดตอส่ือสารระหวางผูบริหารกับผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 

  0.871 

9.  มีการแลกเปลี่ยนความรูธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศระหวางกัน 

  0.838 

10.  เปดโอกาสใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปมี
สวนรวมในการวางแผนธุรกจิ 

  0.513 

Eigenvalue 2.81 2.70 2.44 
Percent of Variance Rotation Sums of Squared 
Loadings 

28.17 27.08 24.43 

Percent of Cumulative Rotation Sums of Squared 
Loadings 

79.691 
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จากตารางที่ 4.27 ผูวิจัยไดกําหนดปจจัยใหมดังนี้ ปจจัยใหมที่ 1 คือ การมีสวนรวมของ
ผูบริหารในการวางแผนกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย ผูบริหาร
ธุรกิจเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวมกันจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใชงาน และการกําหนดกลยุทธธุรกิจที่
ชัดเจนเพียงพอเพื่อนําไปสูกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ปจจัยใหมที่ 2 คือ ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบดวย ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารรักษาคํามั่นสัญญาที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบริหารสนับสนุนการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตรงกับวัตถุประสงคขององคการ  

ปจจัยใหมที ่ 3 คือ การจัดการความรูและการสื่อสารระหวางผู บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ ประกอบดวย การติดตอสื่อสารระหวางผูบริหารธุรกิจกับผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ การแลกเปลี่ยนความรูธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหวางกัน และการเปดโอกาสใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปมีสวนรวมในการวางแผน
ธุรกิจ 

สุดทายคํานวณคะแนนปจจัยใหม (Factor Score) ทั้ง 3 ปจจัยใหมขางตน เพื่อนําไป
พิสูจนวาปจจัยใหมที่กําหนดขึ้น  มีอิทธิพลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธ เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจหรือไม โดยการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) ไดผลวิเคราะหขอมูลดังตารางที่ 4.28 
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ตารางที่ 4.28  ปจจัยใหมสําหรับการพยากรณความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี                       
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กับกลยุทธธุรกิจ 

                   
ปจจัยใหมเพื่อการทดสอบ 

Std. Estimate Value / P-value 
Constant 64.180 
1.  การมีสวนรวมของผูบริหารในการวางแผน
กลยุทธธุรกิจและ กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(b = 5.084) 
(P-value = 0.000) 

2.  ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนนุ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(b = 5.628) 
(P-value = 0.007) 

3.  การจัดการความรูและการสื่อสาร 
ระหวางผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(b = 8.146) 
(P-value = 0.000) 

R 0.589 
R2 0.346 
Adjust R2 0.340 
S.E.E. 15.36 
F-Model 52.288 
P-value 0.000 

  
จากตารางที่ 4.28  พบวาสัมประสิทธิ์ของปจจัยอิสระมีคามากกวาศูนย อยางมีนัยสําคัญ 

สมการถดถอยจึงสามารถใชพยากรณความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจได ดังนั้น สามารถสรุปไดวา มีปจจัยหรือกิจกรรมที่สําคัญ 3 เร่ือง ที่มีอิทธิพลสามารถ
พยากรณความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจได คือ 1) การมี
สวนรวมของผูบริหารในการวางแผนทั้งกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) ผูบริหารให
ความสําคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การจัดการความรูและการสื่อสารระหวาง
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ แตรอยละของความแปรปรวนของคาความ
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สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ที่อธิบายไดจากตัวแปรอิสระหรือ
ปจจัยท้ัง 3 ตัวมีเพียงรอยละ 34.6 ซ่ึงไมสูงนัก  

การวิเคราะหเพื่อทราบปจจัยที่มีสวนทําให เกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจของ 117 องคการ ที่ระบุวามีกลยุทธธุรกิจและกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิเคราะหตามขั้นตอนเชนเดียวกับ 150 องคการ ผลการวิเคราะห พบวา
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระมีคามากกวาศูนยอยางมีนัยสําคัญ สมการถดถอยจึงสามารถใช
พยากรณความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจได มีปจจัยหรือ
กิจกรรมที่สําคัญ 3  เหมือนกับ 150 องคการ และรอยละของความแปรปรวนของคาความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ที่อธิบายไดจากตัวแปรอิสระ
หรือปจจัยทั้ง 3 ตัวมีรอยละ 32.70  ซ่ึงต่ํากวากรณีที่วิเคราะหจาก 150 องคการเล็กนอย 

จากการวิเคราะห 10 ตัวแปรที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมและความสัมพันธระหวาง   
ผูบริหารธุรกิจ  กับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใชการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis)  
พบวามีปจจัยใหมที่นาสนใจ  จํานวน 3 ปจจัย  คือ (1) การมีสวนของผูบริหารในการวางแผน               
กลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) การใหความสําคัญและสนับสนุนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร และ (3) การจัดการความรูและการสื่อสารระหวางผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ  ซ่ึงปจจัยทั้ง 3 มีผลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ (R2 ) รอยละ 34.6 แมไมสูงมากนัก แตอยูใน
ระดับที่พอรับได เหตุผลสําคัญที่มีผลให R2 ไมสูงอาจเนื่องจากการวิเคราะหในประเด็นขางตนที่
กลาวมา  เปนการวิเคราะหที่อยูบนสมมุติฐาน (Assumption)  ของการมีความสัมพันธแบบเชิงเสน
ของตัวแปร  คือปจจัยใหมและความสอดคลอง และความสัมพันธซ่ึงอาจไมจริง  ดังนั้นการศึกษา
เพื่อทราบความสัมพันธที่แทจริงของตัวแปรกลุมดังกลาวจึงเปนประเด็นที่นาสนใจ 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 
ขอ ที่ตอบโดยผูบริหารธุรกิจ และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวาผลการวิเคราะหในการ
ทดสอบสมมติฐานผูบริหารทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน (ภาคผนวก ค) ดังนั้นในการเสนอขอมูล
ผลทดสอบสมมติฐานการวิจัยคร้ังนี้เลือกใชขอมูลจากผูบริหารธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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4.3  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการธุรกิจท่ีมี
ประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกัน  

สมมติฐานที่ 1 ประเภทอุตสาหกรรมองคการธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล ตอความ 
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน   ใชตัวแปรความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และตัวแปรประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งแบง 8 ประเภท 
ไดแก ทรัพยากร  อสังหาริมทรัพยและกอสราง บริการ เทคโนโลยี  วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม  
ธุรกิจการเงิน  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และสินคาอุปโภคบริโภค    การทดสอบสมมติฐาน
นี้ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) ดวยสถิติเอฟ (F-test) ผูวิจัยได
ทดสอบความแปรปรวนของคาความสอดคลอง ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจขององคการตัวอยาง ในแตละกลุมอุตสาหกรรมวาเทากันหรือไม โดยใช  Test of 
Homogeneity of Variances ดวยสถิติ Levene พบวา ความแตกตางของความแปรปรวนในแตละ
กลุมอุตสาหกรรมไมมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 จึงสรุปไดวา ความแปรปรวนความสอดคลองแตละ
กลุมอุตสาหกรรมไมแตกตางกัน ดังนั้น ทําใหผลการทดสอบสถิติเอฟใชได หากคา F ในการ
วิเคราะหความแปรปรวนมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคู
ดวยวิธีการของ Scheffe รายละเอียดผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.29 ถึง 4.31 
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ตารางที่ 4.29  จํานวนองคการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด ของคาความ    
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  จําแนกตาม 
ประเภทอุตสาหกรรม    

                         

ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน 
คาเฉลี่ย 
ความ

สอดคลอง 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คา
ต่ําสุด 

คา 
สูงสุด 

1.  ทรัพยากร  17 8.47 2.01 6.00 12.50 
2.  อสังหาริมทรัพยและกอสราง   17 11.00 2.58 6.67 15.50 
3.  บริการ   24 11.22 2.73 6.67 15.50 
4.  เทคโนโลยี   16 13.04 3.12 6.67 18.50 
5.  วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม  19 11.15 3.09 8.00 19.17 
6.  ธุรกิจการเงนิ   19 11.14 3.53 5.33 20.00 
7.  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  20 9.89 2.66 6.17 16.67 
8.  สินคาอุปโภคบริโภค 18 9.88 3.14 3.83 16.33 

รวม 150  10.72 3.06 3.83 20.00 
 
องคการตัวอยางจํานวน 150 องคการ กระจายตัวอยูในแตประเภทอุตสาหกรรม

ใกลเคียงกัน พบวาประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจสูงสุด (13.04) และประเภทอุตสาหกรรมทรัพยากรมีคาเฉลี่ย
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจต่ําสุด (8.47) นอกจากนี้ พบ
ขอมูลที่นาสังเกต คือ องคการตัวอยางที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจสูงสุด (20.00) อยูในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน สวนองคการที่มีความ
สอดคลองต่ําสุด (3.83) อยูในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค 
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ตารางที่ 4.30  การวิเคราะหความแปรปรวนของคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี                         
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 
แหลงความ
แปรปรวน 

df ss MS F P-value ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

ระหวางกลุม       7 212.75 30.39 

ภายในกลุม 142 1190.73 8.38 

รวม 149 1403.49  

3.624 0.001 แตกตางกัน 

 
การวิเคราะหในตารางที่ 4.30  พบวาองคการตัวอยางที่อยูในประเภทอุตสาหกรรมที่

ตางกัน มีคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อทดสอบความแตกตางระหวางกลุมเปนรายคูดวยวิธีการ
ของ Scheffe  พบความแตกตางดังนี้ 
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ตารางที่ 4.31  การเปรียบความแตกตางของคาเฉลี่ย คาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี                        
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ประเภท

อุตสาหกรรม 
 

คาเฉลี่ย 8.47 11.00 11.22 13.04 11.15 11.14 9.89 9.88 
ทรัพยากร (1) 8.47    .007*     
อสังหาริมทรัพย
และกอสราง  (2) 

11.00         

บริการ  (3) 11.22         
เทคโนโลยี  (4) 13.04         
วัตถุดิบสินคา
อุตสาหกรรม (5) 

11.15         

ธุรกิจการเงิน  (6) 11.14         
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร (7) 

9.89         

สินคาอุปโภค
บริโภค (8) 

9.88         

 
หมายเหต ุ:  *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.31  พบวา เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางประเภทอุตสาหกรรม เปน
รายคูดวยวิธีการของ Scheffe พบวา องคการตัวอยางที่อยูในอุตสาหกรรมทรัพยากรและองคการ
ตัวอยางที่อยูในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  มีคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยองคการ
ตัวอยางที ่อยู ในอุตสาหกรรมทรัพยากร  มีคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  นอยกวาองคการตัวอยางที ่อยู ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  
ในขณะที่ องคการตัวอยางที่อยูในอุตสาหกรรมอื่น ๆ คือ อสังหาริมทรัพยและกอสราง  บริการ   
เทคโนโลยี  วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สินคาอุปโภค
บริโภค มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ไมแตกตางกัน 
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จากผลการวิเคราะหในตารางที่ 4.30 และ 4.31 สามารถสรุปในภาพรวมไดวา คา
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ของแตละประเภท
อุตสาหกรรมไมแตกตางกัน โดยมีขอสังเกตวาคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจของอุตสาหรรมทรัพยากรคอนขางต่ํากวาอุตสาหกรรมอื่น ๆ  ที่สรุป
เชนนี้ เนื่องจากการทดสอบที่พบความแตกตาง เปนความแตกตางระหวางความสอดคลองของ
อุตสาหกรรมที่มีคาต่ําสุดและอุตสาหกรรมที่มีคาสูงสุด 

สําหรับองคก า รตัวอย า งที่ ตอบว ามีก า รว า งแผนกลยุทธธุ ร กิจ และมีก า ร
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 117 องคการ ไดทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประเภท
อุตสาหกรรมองคการธุรกิจที่แตกตางกันสงผลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน  ผลการทดสอบเปนไปทิศทางเดียวกันกับ 150 องคการ 
แมวาการวิเคราะหความแปรปรวนของคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ จําแนกตามประเภทอุตสาหกรรมจะแสดงผลการทดสอบแตกตาง และไดทดสอบ
ความแตกตางระหวางประเภทอุตสาหกรรม เปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffe  สามารถสรุปใน
ภาพรวมไดวา คาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ของแต
ละประเภทอุตสาหกรรมไมแตกตางกัน ดังนั้นทดสอบสมมติฐานที่ 1 จากจํานวน 117 องคการ 
ไดผลเชนเดียวกับการทดสอบจากจํานวน 150 องคการ 

  
4.4  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการธุรกิจท่ีมี
รูปแบบการจดัองคการแตกตางกนั 

สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการจัดองคการธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล ตอความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน 

การทดสอบสมมติฐานขอนี้   ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ีย คาความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จําแนกตาม รูปแบบการจัดองคการธุรกิจ   
ดวยการทดสอบคาที  ซ่ึงปรากฏผลการทดสอบดังนี้ 
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ตารางที่ 4.32 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย คาความสอดคลองระหวางกลยุทธ                              
  เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จําแนกตาม รูปแบบการจัดองคการธุรกิจ 
                        

รูปแบบการจดั
องคการธุรกิจ 

จํานวน
องคการ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

t P-value ผลการ
ทดสอบ
สมมติฐาน 

องคการตาม 
หนาที่งาน 

87 10.32 2.72 

องคการแบบผสม 63 11.27 3.42 

-1.989 0.014 แตกตางกัน 

 
พบวา รูปแบบการจัดองคการธุรกิจที่ตางกัน ไดแก องคการตามหนาที่งาน และองคการ

แบบผสม มีคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อทดสอบสมมติฐานเดียวกันนี้กับองคการตัวอยางที่ตอบวามีการวางแผนกลยุทธ
ธุรกิจ และมีการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 117 องคการ ไดผลการทดสอบ
เชนเดียวกัน กลาวคือ องคการตามหนาที่มีจํานวน 66 องคการ มีคาเฉลี่ยความสอดคลองระหวาง  
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจเทากับ 10.62 สวนองคการแบบผสมมีจํานวน 51 
องคการ มีคาเฉลี่ยความสอดคลองเทากับ 11.74  คา P-value เทากับ 0.041 

  
4.5  ผลของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ กับกลยุทธธุรกิจ ท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                  

สมมติฐานขอที่  3  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  กับกลยุทธ
ธุรกิจมีความสัมพันธในเชิงบวกตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การทดสอบสมมติฐานนี้ ใชตัวแปร 2 ตัวแปร คือ ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ที่ ตัวแปรความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ไดจาก การ
คํานวณโดยนํา คาคะแนนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ คูณ ดวยคาคะแนนกลยุทธธุรกิจ  สวนตัว
แปร ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจากคาเฉลี่ยของผลรวมในแตละดานของ
การวัดประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ดานไดแก  คุณภาพสารสนเทศ คุณภาพ
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ระบบคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการบริการ การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
และผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การทดสอบวาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม ใชการหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของตัวแปรความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ และตัวแปรประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทดสอบวา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไดมีคาตางจากศูนยอยางมีนัยสําคัญหรือไม โดยใชคาที พบวา ความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
การดําเนินงานเทคโนโลยีที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  ซ่ึงปรากฏผลการทดสอบดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.33  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรความสอดคลองระหวางกลยุทธ                             

เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ กบั ตัวแปรประสิทธิผลการดําเนินงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตัวแปร ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

0.582 ** 

 
หมายเหต:ุ  ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

พบวา จากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  0.582  แสดงวาความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ มีความสัมพันธเปนเชิงบวกตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  แตคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไดคือ 0.582  ถือวาเปน
ความสัมพันธที่ไมสูง 

เมื่อวิเคราะหเฉพาะองคการตัวอยางที่ตอบวามีการวางแผนกลยุทธธุรกิจและมีการ
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 117 องคการ  ไดผลเชนเดียวกันโดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ  0.579  ซ่ึงใกลเคียงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของจํานวน 150 
องคการ  
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4.6  ผลการสัมภาษณตัวอยางองคการที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจในระดับมากและนอย 

การวิเคราะหคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
ในตารางที่ 4.29 แสดงวาคาสูงสุดเปนองคการที่อยูในอุตสาหกรรมการเงิน สวนคาต่ําสุด เปน
องคการในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ดังนั้นการสัมภาษณ จึงเลือกองคการตัวอยาง  2  แหง
นี้  ผลการวิเคราะหการสัมภาษณเปนดังนี้ 

4.6.1  องคการที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจระดับ
มาก 

การสัมภาษณตัวอยางองคการที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธ เทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจในระดับมาก ไดสัมภาษณผูบริหารธุรกิจระดับสูง และผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ตามแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interview Form) ที่
อยูในภาคผนวก  ข  และไดวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการสัมภาษณดังนี้ 

องคการตัวอยางนี้มีคาคะแนนความสอดคลองสูงสุดอยูในอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน มี
กลยุทธธุรกิจหลัก คือ การใหความสําคัญกับลูกคา เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงิน ใหกับกลุม
ลูกคาที่แตกตางกัน ซ่ึงตรงกับกลยุทธของการศึกษานี้ คือ การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม องคการนี้ทั้ง
ผูบริหารธุรกิจ และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกลาวตรงกันวา การติดตามความกาวหนาเรื่อง
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน มีความสําคัญตอองคการมาก ซ่ึงผูบริหารธุรกิจกลาววา 
ไมไดพิจารณาจากโปรแกรมประยุกตที่จะนํามาใชงานในองคการเพียงอยางเดียว แตที่สําคัญตองดู
ความตองการการใชงานของลูกคาและพิจารณาแผนกลยุทธธุรกิจระยะ 3 ปดวย โดยมีประเด็นที่
พิจารณา 3 เร่ือง คือ องคการมีลูกคากี่กลุม ลูกคาแตละกลุมประสบปญหาอะไร และพิจารณา
กระบวนการทํางานมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบันอะไรรองรับอยูบาง  แลวเร่ิมออกแบบ
ระบบเปาหมายที่ลูกคาจะใชในอนาคต หลังจากนั้นวางแผนเรื่องขั้นตอนหรือกระบวนการทํางาน 
และแผนโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นตอนตอมาจึงสํารวจความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะนํามาใชจริง สวนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกลาววา ฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศมักจะเขารวมสัมมนา กับผูจัดจําหนายสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
ระยะ ๆ และมีการติดตามความกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหนังสือ วารสาร อินเทอรเน็ต  
และท่ีสําคัญ องคการไดวาจางที่ปรึกษาที่ เปนผู เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จาก
ตางประเทศ มาใหขอเสนอแนะ หรือคําแนะนํา แนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อใหบริการตอบสนองใหตรงกับความตองการของลูกคาในแตละกลุม ผูบริหารธุรกิจกลาววา
ปจจัยที่ทําใหกลยุทธการใหความสําคัญกับลูกคา ประสบความสําเร็จมี 4 เ ร่ือง คือ การให
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ความสําคัญกับบุคลากร การนําเสนอกระบวนการทํางานใหม (Innovation) การจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการดําเนินงานที่เพียงพอ และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน ซ่ึงปจจัยสุดทายนี้
เปนเรื่องพื้นฐานที่แยกไมออกจากกระบวนการทํางาน หากไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธธุรกิจระยะ 3 ปจะไมประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ยังกลาววา 
โครงสรางองคการปจจุบัน เปนกลไกขับเคลื่อนใหองคการบรรลุเปาหมาย ซ่ึงองคการตัวอยาง มี
โครงสรางองคการเปนแบบผสม และโครงสรางองคการแบบนี้เกิดจากกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ
หลัก 8 ประการ ซ่ึงทําใหองคการมีการปรับโครงสรางครั้งใหญ โดยเฉพาะการปรับโครงสรางดาน
กําลังคน เพื่อใหการดําเนินงานตามกลยุทธธุรกิจประสบความสําเร็จ ในการกําหนดวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธ 8 ขอ พบวามี หลายขอที่กลาวถึงความสําคัญของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
การใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถเอื้อ
ประโยชนกับงานขององคการใหไดมากที่สุด  การบริหารเชิงขอมูลเพื่อเพิ่มผลตอบแทน การ
ดําเนินงานทุกอยางจะตองนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยประเมินวัดผลออกมาเปน
ตัวเลข เพื่อนํามาวิเคราะหปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีขึ้น การพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
บุคลากร และการพัฒนาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ยิ่งไปกวานั้นในการแตงตั้งผูบริหารระดับกลางที่คอย
ดูแลผลิตภัณฑทางการเงิน ที่สําคัญ ๆ ที่ตอบสนองตอลูกคา จะคัดเลือกจากผูบริหารที่ความรูทั้งดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดานบริหารธุรกิจ มาเปนผูบริหารที่เปนผูรับผิดชอบหลัก  เพื่อใหการ
แลกเปลี่ยนความรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนประโยชนตอ
องคการ เพื่อตอบสนองตอการบรรลุเปาหมายขององคการ 

สวนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการนี้ กลาววา ถึงแมวาโครงสรางองคการ
ที่ออกแบบ เพื่อเนนตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก แตก็ยังมีหนาที่งานทางธุรกิจ เชน 
ฝายทรัพยากรมนุษย ฝายการเงิน  ฝายบัญชี ฝายจัดซ้ือ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ขึ้นกับสายงาน
ตาง ๆ  ที่อยูที่สํานักงานใหญ มีการทํางานเปนแบบรวมศูนย คอยสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร
ที ่เกี ่ยวของเพื ่อตอบสนองตอความตองการของลูกคา  ผู บริหารธุรกิจกลาว เพิ ่ม เติมวา 
กรรมการบริหารขององคการ ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก เชน ให
ทุนการศึกษาบุคลากรทั้งในและนอกองคการไปศึกษาปริญญาโท ณ ตางประเทศ  ทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดสิบปที่ผานมา เพื่อนําความรูกลับมาพัฒนาองคการตอไป ผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวสนับสนุนวา เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในปจจุบัน เปนส่ิงที่คิดไววา
จะดําเนินการติดตั้งและจะใชงานเมื่อ 4 ถึง 5 ป ที่ผานมา  นั้นหมายถึง องคการมีกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพราะมีการคิดทําในสิ่งที่เปนประโยชนไวลวงหนา และไดลงมือดําเนินการตามที่กําหนด
ไว กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ เกิดจากการวิเคราะหในหลายประเด็น เชน วิเคราะห
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พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิเคราะหถึงอนาคตวาอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จะ
ไดรับผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบาง  โดยมีการประเมินทิศทางความ
ตองการขององคการ และประเมินวาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูเดิมสามารถตอบสนอง
การใชงานไดหรือไม ซ่ึงองคการมีการทบทวนสถาปตยกรรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
ประจําทุกป จากแตกอน กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแยกออกจากกัน แตปจจุบัน 
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําตามกลยุทธธุรกิจ ซ่ึงมีอายุ 3 ปเชนเดียวกัน ทําใหเกิดความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ กับกลยุทธธุรกิจมากกวาแตกอน  เพราะมีการ
ประชุมแผนการดําเนินงานประจําป โดยมีผูบริหารแตละสายงานพิจารณาแผนงานรวมกัน เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่องคการใชงาน ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศใหขอมูลบางสวนวา ปจจุบันองคการมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใหบริการลูกคาหลาย
ระบบ องคการมีระบบสารสนเทศระดับองคการแบบผสมผสาน (Enterprise Application 
Integration (EAI)) เปนโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ เพื่อใหสามารถ
ใชงานเชื่อมโยงกันได ทั้งนี้เชื่อวาธุรกรรมขององคการทั้งในปจจุบันและอนาคตจะมีการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวางธุรกรรมมากขึ้น และลดความซ้ําซอนในการทํางาน ทั้งทางดานเทคนิค 
การพัฒนาระบบ และการปฏิบัติงานดานธุรกิจ  สําหรับตัวอยาง ระบบใหม ๆ ที่สนับสนุนกลยุทธ
ธุรกิจปจจุบันขององคการมีดังนี้  

1. ระบบ Trade Finance เปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อบริการลูกคาที่คาขายกับ
ตางประเทศ สามารถสนับสนุนธุรกิจนําเขาสงออกของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยลูกคา
สามารถใชบริการจากศูนยบริการธุรกิจตางประเทศครบวงจร ดวยมาตรฐานเดียวกันที่รวดเร็ว มีการ
กําหนดมาตรฐานเวลาการใหบริการอยางชัดเจน (Service Level Agreement) จากทุกศูนยบริการทั่ว
ประเทศ  

2. ระบบชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (Online Direct Debit) ระบบนี้เนนใหบริการลูกคา
รายใหญ  ในการรับชําระเงินคาสินคาและบริการผานอินเทอรเน็ต ชวยอํานวยความสะดวกใหแก
ลูกคารายใหญและตัวแทนจําหนายของลูกคา  

ตลอดหลายปที่ผานมาองคการไดช่ือวามีการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ตอเนื่องมากที่สุดแหงหนึ่ง แตการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ไมแตกตาง
ไปจากสถาบันการเงินขนาดใหญอ่ืน ๆ นั่นก็คือ การลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมุงไป ที่การ
เพิ่มความสะดวกในการทํางานภายในขององคการ ใหมีประสิทธิภาพ มุงไปที่การสรางหลังบานให
ดี แตประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมไดไปถึงมือลูกคาอยางเต็มที่ ส่ิงที่องคการทําในวนันี ้
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จึงเปนตัวแบบ (Model) ที่มีความตอเนื่องจากของเดิม เปนการนําเอาพื้นฐานของสิ่งที่สรางไวแลว 
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับลูกคา ไมไดมีการลงทุนเทคโนโลยีใหมทั้งหมด เพื่อสรางสรรค
บริการใหม ๆ  แตองคการไดมุงไปที่ หนาที่หลักขององคการ คือสรรหา ผลิตภัณฑทางการเงินเพื่อ
บริการตอบสนองความตองการกลุมเปาหมายที่แตกกันไดดีขึ้น  เพื่อใหลูกคาเกิดการซื้อซํ้าใหไดมาก
ที่สุด โดยฝายเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงบประมาณลงทุน และทําหนาที่บริหารโครงการติดตั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงใหการบริการใหตรงตามความตองการของลูกคาแตละกลุม ทายสุด
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกลาววา มีหลายปจจัย ที่ทําใหองคการไดรับประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ  หนึ่งในปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ การทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  

4.6.2  องคการที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจระดับ
นอย 

ผูวิจัยไดสัมภาษณผูบริหารธุรกิจระดับสูง และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 
ขององคการที่มีความสอดคลองนอยที่สุดและไดวิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการสัมภาษณดังนี้ 

องคการนี้อยูในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค ดําเนินธุรกิจตัวแทนผลิตและ
จําหนายสินคาบริโภคประเภทเครื่องดื่ม ยี่หอหนึ่งในเขต 14 จังหวัดภาคใตมีบริษัทแมอยูใน
ตางประเทศ ผูบริหารธุรกิจ องคการนี้ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพสินคา ตราสินคา ภาพลักษณ
องคการ และระบบการกระจายสินคา ถึงแมวา ผูบริหารธุรกิจกลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจขององคการ แตในการดําเนินงานจริง ผูบริหารธุรกิจติดตาม
ความกาวหนาเรื่องนี้นอยมาก เนื่องจากตองใชเวลาสวนใหญบริหารงานในหนาที่รับผิดชอบ 
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาววาบุคลากรฝายเทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบัน มีการติดตาม
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมากนัก เนื่องจากตองรอใหหนวยงานภายนอกมี
การจัดสัมมนาและเชิญมายังองคการ และผูบริหารพิจารณาแลววาเนื้อหาเกี่ยวของกับงานถึงจะ
อนุญาตใหเขารวมได นอกจากนั้นติดตามความความกาวหนาดานอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากสื่ออินเทอรเน็ต วารสารคอมพิวเตอรทั่วไป สวนปจจัยหลักที่ทําใหกลยุทธธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ ผูบริหารธุรกิจกลาววา องคการมีตราสินคาที่เปนรูจักอยางกวางขวาง มีภาพลักษณองคการ
ที่ดีตอลูกคา และรวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนินงานในหนาที่หลักทางธุรกิจคือ 
การผลิต และการตลาด เปนปจจัยหลักที่ทําใหการดําเนินงานขององคการประสบความสําเร็จ  

ปจจุบันโครงสรางองคการแยกตามหนาที่งาน  เนนตามความสามารถหลักขององคการ 
เชน ฝายผลิต ฝายการตลาด ฝายขาย ฝายจัดซ้ือ ฝายกระจายสินคา ฝายบุคคล ฝายการเงินและบัญชี 
ผูบริหารธุรกิจกลาววาโครงสรางองคการแบบนี้ มีสวนทําใหกลยุทธธุรกิจ (เนนเรื่อง ตราสินคา 
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ภาพลักษณองคการ การลดตนทุนการผลิต และคุณภาพสินคาที่ไดมาตรฐาน) ดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ แตผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มองวาโครงสรางองคการแบบนี้ไมมีผลตอ
ความสําเร็จของกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก เนื่องจากปจจุบันการจัดวางโครงสรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไมครอบคลุม ในทุกความสามารถหลักของโครงสรางองคการทั้งหมด แต
จะเนนใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนหนาที่ดานการขาย การเงิน และบัญชีเปนหลัก 
สวนการผลิต ยังไมไดนําระบบการวางแผนวัตถุดิบ (Material Resource Planning) หรือระบบ
บริหารทรัพยากรองคการ เขามาใชเพื่อรองรับ การบริหารการผลิต สภาพปจจุบันในการบริหารการ
ผลิต มีคณะกรรมการควบคุมตนทุนการผลิต 10 คนทําหนาที่ ควบคุมตนทุนการผลิตรวมทั้งหมด
ทุกขั้นตอน โดยใชโปรแกรมตารางการคํานวณ (Excel Program) ควบคุมและจัดการขอมูลที่
เกี่ยวของกับการผลิตทั้งหมด  

ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบันมีระบบ
สารสนเทศประมาณ 40 ระบบ เปนซอฟตแวรที่มีการทํางานบนเครื่องตัวแมที่คอยบริการเครื่องตัวลูก 
(Client / Server) สวนใหญจะเปนฐานขอมูลแบบ Foxpro  หรือ Foxbase มีอายุการใชงานมากกวา 10 ป 
ระบบสารสนเทศเหลานี้ไมไดมีสวนสนับสนุนจุดเนนหรือกลยุทธธุรกิจมากนัก แตเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชงานปจจุบัน เนนเรื่องปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในหนาทีง่านทางธรุกจิมากกวา 
และปญหาที่สําคัญคือฐานขอมูลแยกกันใชงานในแตละระบบ ทําใหไมสามารถนําขอมูลหรือ
สารสนเทศมาใชงานในเชิงบริหารไดโดยตรง ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ ไมได
มีเวลา ในการศึกษา ถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใชในอุตสาหกรรมสินคา
อุปโภคและบริโภคมากนัก ปจจุบันฝายเทคโนโลยีสารสนเทศมีผูบริหารและเจาหนาที่จํานวน 16 คน 
โดยแบงเปน 3 แผนก คือ แผนกระบบสารสนเทศ แผนกโครงสรางพื้นฐาน และแผนกบริการและ
ฝกอบรม ในอดีตที่ผานมาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมไดมีการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวางแผนจะมีเพียงแต แผนงานของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่แยกเปนระบบ ๆ 
เทานั้น และอีกประการหนึ่งฝายเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเห็นความสําคัญของการวางแผนกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก แตใหความสําคัญเปนอยางมากกับการบริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเดิมเพื่อรองรับการใชงานตามหนาที่งานทางธุรกิจ ที่มีการกระจายตัวอยูตามสาขาตาง ๆ ทัว่
ทั้ง 14 จังหวัดภาคใตของประเทศไทย โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลมากกวา 500 เครื่องกระจาย
ตัวอยูตามสาขาตาง ๆ และแตละสาขามีซอฟตแวรที่ตองดูแลมากกวา 14 ระบบ และเมื่อตนป          
พ.ศ. 2551  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศไดวาจางที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาใหคาํปรกึษา 
และที่ปรึกษาแนะนําวา ควรจัดแผนระยะยาวหรือแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใหแตละ
แผนกยอย คือ แผนกระบบสารสนเทศ แผนกโครงสรางพื้นฐาน และแผนกบริการและฝกอบรม จัดทํา
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แผนระยะยาวเสนอผูบริหารระดับสูง ในการจัดทําแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกิจกรรมหลัก
คือ การพิจารณาดูซอฟตแวรที่ใหบริการอยูในแตละระบบวาเหมาะสมหรือไมกับสถานการณการใช
งานที่ เปลี่ยนแปลงไป และถาไมเหมาะสมในอนาคตจะใชงานระบบอะไร แผนกระบบสารสนเทศ 
ตองศึกษาสภาพแวดลอมภายในดวย วาทิศทางธุรกิจควรเปนอยางไรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อะไรบางที่นําเขามาใชงาน ในการจัดทําแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ในครั้งที่ผานมานี้ไมมี
ผูบริหารธุรกิจเขารวม และยังไมไดนําแผนกลยุทธธุรกิจเขามาวิเคราะหถึงความตองการใชงานใน
อนาคต สวนความกาวหนาของผลงานตามแผนกลยุทธใหมนี้ ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
เปดเผยขอมูลเร่ืองนี้ไดบางสวน เชน ทิศทางของฐานขอมูลท่ีใชงานองคการ ควรเปนมาตรฐาน
เดียวกัน ใชฐานขอมูลช่ือ MySQL สวนการสื่อสารขอมูลระหวาง สํานักงานใหญที่กรุงเทพฯ กับ
โรงงานการผลิตที่อยูตางจังหวัด และสาขาตาง ๆ ทั่วทั้ง 14 จังหวัดภาคใต ใชเทคโนโลยีเครือขายสวน
บุคคล (Virtual Private Network (VPN)) สําหรับซอฟตแวรประยุกต เนนการใชงานเปนแบบระบบเปด 
(Open Source  System) มากขึ้น เพื่อประหยัดคาใชจายในการลงทุน ปจจุบันมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศตามแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอยางระบบที่อยูในชวงกําลังพัฒนา เชน 
โครงการพัฒนาระบบการขายและการบริหารชองทางการจัดจําหนาย เพือ่ใหเปนการทาํงานในลกัษณะ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบธุรกิจตอธุรกิจ (Business to Business) สวนประเด็นอื่น ๆ ที่ตองการใน
แผนระยะยาวคือการปรับปรุงซอฟตแวรเดิมใหรองรับกับการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไป ใหเหมาะสม
กับสภาพปจจุบัน ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวเพิ่มเติมวา ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการทําให
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสําเร็จ ไดแก ควรมีผูบริหารระดับสูงที่ดูแลงานเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง กรณีขององคการในประเด็นนี้ ที่ผานมาไมมีความชัดเจน อดีตและปจจุบัน เปน
ทานเดียวกับ ผูดูแลการผลิต การตลาด การขาย และการกระจายสินคา ทําใหการติดตามงานของฝายไม
ละเอียดมากนัก ถาจะใหเหมาะสมควรใหความสําคัญกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น สวน
วัฒนธรรมการทํางานองคการแหงนี้ เนนการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มากกวาการพัฒนา
ระบบงานใหม ๆ นอกจากนี้ยังตองทําหนาที่ ผลิตสารสนเทศ สําหรับชวยในการบริหารดวยสวนหนึ่ง 
อีกทั้งทีมงานภายในมีความเปนตัวของตัวเองคอนขางสูง การปรับเปล่ียนแนวทางบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศทําไดไมคลองตัวมากนัก 

 
4.7 สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

4.7.1 ขอมูลเกี ่ยวกับกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศจะสอบถามจาก 
ผูบริหารธุรกิจหรือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไดขอมูลที่สอดคลองกัน 
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4.7.2 ผลการวิเคราะหจากองคการตัวอยางทั้งหมด 150 องคการ ซึ่งในจํานวนนี้บาง
องคการไมมีกลยุทธธุรกิจและหรือกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และจากเฉพาะองคการที่มี
กลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 117 องคการ ไดผลการวิเคราะห
เหมือนกัน ซึ่งอาจเนื่องจากจํานวนองคการที่ไมมีกลยุทธธุรกิจ และหรือกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีจํานวนนอย จึงทําใหผลการวิเคราะหทั้ง 2 กรณีไมแตกตางกัน 

4.7.3 ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจของ
องคการธุรกิจไทยมีคาคอนขางนอย 

4.7.4 ปจจัยที ่สงผลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ       
กลยุทธธุรกิจ ไดแก การมีสวนรวมของผู บริหารในการวางแผนกลยุทธธุรกิจและกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จัดการความรูและการสื่อสารระหวางผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.7.5 การทดสอบสมมติฐานตามวัตถุประสงคของการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

ขององคการธุรกิจที่มีประเภทอุตสาหกรรมแตกตางกัน  
สรุปผลการวิจัย พบวาในภาพรวมคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี

สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ของแตละประเภทอุตสาหกรรมไมแตกตางกัน แตมีอุตสาหกรรม
สองประ เภทที ่ม ีค าความสอดคล องส ูงส ุดและต่ํ าส ุดที ่ทดสอบพบความแตกต าง  ค ือ 
อุตสาหกรรมทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทรัพยากร 

2) เพื่อศึกษาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ
ขององคการธุรกิจที่รูปแบบการจัดองคการแตกตางกัน  

สรุปผลการวิจัย  พบวาองคการธุรกิจที ่จ ัดองคการแบบผสม  มีความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ สูงกวาองคการธุรกิจที่จัดองคการตาม
หนาที่งาน ดังนั้นรูปแบบการจัดองคการแตกตางกันทําใหมีความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการธุรกิจตางกัน 

3) เพื ่อศึกษาผลของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ       
กลยุทธธุรกิจ ที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการธุรกิจ  

สรุปผลการวิจัย พบวาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ 
กลยุทธธุรกิจ มีความสัมพันธเปนเชิงบวกตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

4.7.6 สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก  องคการธุรกิจที ่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจสูงสุด คือ องคการธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมการเงิน 
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องคการใหความสําคัญกับการบริการลูกคา  ผูบริหารธุรกิจ และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหความสนใจ และติดตามความกาวหนา มีการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน ในเรื่องการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการดําเนินงานขององคการ โดยที่ผูบริหารธุรกิจ มีการ
วางแผนกลยุทธธุรกิจ ซึ่งเปนแผนระยะยาวมีอายุ 3 ป ในแผนนี้มีทิศทางในการดําเนินงาน
ชัดเจน ทําใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศรับทราบ โดยไปมีสวนรวม เชน การประชุม
ประจําปรวมกัน รวมถึงการสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน และองคการมีการปรับโครงสรางองคการที่เหมาะสมกับแผนกลยุทธ
ธุรกิจ มีการจัดสรรทรัพยากรใหอยางเต็มที่สําหรับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวาจาง
ที่ปรึกษาจากตางประเทศ  ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
สงไปศึกษาตอยังตางประเทศ ใหเขารวมฝกอบรมและสัมมนา และใหโอกาสไดเติบโตใน
หนาที่งานดวย 

สวนองคการธุรกิจที่ มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ 
กลยุทธธุรกิจนอยที ่สุด  อยู ในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค  ผูบริหารธุรกิจไมไดให
ความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากนัก แตจะใหความสําคัญกับการผลิตสินคาเพื่อใหได
คุณภาพ การตลาด การขาย และ ภาพลักษณองคการเปนหลัก ถึงแมวาแผนกลยุทธธุรกิจ จะมี
ความชัดเจนระดับหนึ่ง  แตฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไมนําแผนกลยุทธธุรกิจ มาใชเปนหลัก 
ในการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองกลยุทธธุรกิจ โดยสวนใหญจะจัดหา
ระบบสารสนเทศ  เพื ่อรองรับการทํางานในหนาที ่หลัก   เชน  ระบบการขาย   ระบบบัญชี   
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย และฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเนนบทบาทเปนเพียงผูบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหสามารถประมวลผล รองรับการทํางานในกิจกรรมทางธุรกิจบาง
เรื่องเทานั้น  มากกวาที่ทําหนาที่เปนผูนําในการขับเคลื่อนการดําเนินงานขององคการ โดย
นําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาใชงาน  อาจเนื่องมาจากผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ไดรับการสงเสริมหรือรวมถึงการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค ก ารแห งนี ้ม ีค อนข า งน อย  และ  รวมถ ึงการสื ่อสาร  การแลก เปลี ่ยนความรู เ รื ่อ ง
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ   ที่นําเขามาใชงานในองคการแหงนี้มีนอยเชนกัน จึง
ทําใหสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแบบแยกสวน  ทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
อยูไมตรงกับจุดเนนหรือกลยุทธธุรกิจมากนัก 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ

ธุรกิจและผลที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการธุรกิจไทย  
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ องคการธุรกิจในประเทศไทย โดยเลือกตัวอยางจากกรอบ
ตัวอยาง (Sampling Frame) องคการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   ไดhตัวอยาง จํานวน 150 
องคการ   คิดเปน รอยละ 27.72 จากกรอบตัวอยางทั้งหมด 541 องคการ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ผูที่ใหขอมูลขององคการ คือผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และผูบริหารธุรกิจ ซ่ึงแบบสอบถามของผูบริหารทั้ง 2 กลุมมีขอคําถามสวนใหญเหมือนกัน  
มาตรวัดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α-Coefficient) หรือคาความเชื่อมั่น
ตั้งแต 0.65 ถึง 0.91 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  for Windows  สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล  คือ  คาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหปจจัย 
และคาสถิติสําหรับทดสอบสมมติฐาน คือ คาสถิติที คาสถิติเอฟ  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ สวน
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางใชสําหรับ สัมภาษณผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผูบริหารธุรกิจ 
ขององคการ 2 องคการ ที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ
มากที่สุดและนอยที่สุด ในการศึกษานี้ไดศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจในระดับที่ตางกันดวย จากผลของการศึกษา สามารถ
สรุปผล  อภิปรายผล   และนําเสนอขอเสนอแนะดังนี้ 

 
5.1  สรุปผล 

ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหของการศึกษานี้ ไดจากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผูบริหารธุรกิจ ขององคการตัวอยาง ขอคําถามที่เกี่ยวของกับการบริหารธุรกิจจะใชคําตอบ
จากผูบริหารธุรกิจ สวนขอคําถามที่เกี่ยวของกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศจะใชคําตอบ
จากผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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5.1.1  ขอมูลพื้นฐาน 
ผูบริหารธุรกิจ ขององคการตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีระดับตําแหนงเปน

ประธานเจาหนาที่บริหาร ผูบริหารธุรกิจมีระยะเวลาดํารงตําแหนงเฉลี่ย 6.8 ป สวนใหญ
สําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุเฉลี่ย 46.7 ป สวนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคการตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวาระดับตําแหนง
อ่ืน ๆ  ระยะเวลาดํารงตําแหนงของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ย 5.1 ป สวนใหญสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุเฉล่ีย 40.4 ป  

องคการตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอป มากกวา 1,000 ลานบาท มีพนักงานมากกวา 
1,000 คน สวนใหญมีรูปแบบการจัดองคการตามหนาที่ และผูถือหุนรายใหญและผูบริหารระดับสูง
เปนคนไทย และในการศึกษาครั้งนี้องคการตัวอยางมีการกระจายตัวในอุตสาหกรรมที่ใกลเคียงกัน 
(รอยละ 10.7 – 16.0) 

องคการตัวอยางสวนใหญมีการวางแผนกลยุทธธุรกิจ  และกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ กิจกรรมในการวางแผนกลยุทธธุรกิจ จาก 15 กิจกรรม องคการตัวอยางเกินรอยละ 50 มี
การดําเนินการ ถึง 13 กิจกรรม สวนกิจกรรมการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศองคการ
ตัวอยางเกินรอยละ 50 มีการดําเนินการ จํานวน 7 กิจกรรม จาก 10 กิจกรรม องคการตัวอยางมี
คาเฉลี่ยชวงเวลาของแผนกลยุทธธุรกิจโดยประมาณ 4.2 ป ซ่ึงสวนใหญคณะผูบริหารธุรกิจระดบัสงู 
หรือฝายแผนงานขององคการตัวอยางเปนผูจัดทํา  สวนคาเฉลี่ยชวงเวลาของแผนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศเปน 3.4 ป โดยที่มีผูบริหารและหรือทีมงานของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ
ตัวอยางเปนผูจัดทําเปนสวนใหญ 

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่องคการตัวอยาง มีการใชงานเปนดังนี้ 
ระบบสารสนเทศหลักที่องคการเกินรอยละ 50 ใชงานมี 4 ระบบประกอบดวย ระบบเพื่อการผลิต
หรือระบบบริการ ระบบจัดซื้อวัตถุดิบ ระบบการขายและวิเคราะหตลาด และระบบบริหารสินคาคง
คลัง สวนระบบสารสนเทศสนับสนุน ที่องคการเกินรอยละ 50 ใชงานมี 4 ระบบ คือ  ระบบบัญชี
การเงิน  ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ระบบจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณสํานักงาน และระบบบริหาร
สินทรัพย สําหรับระบบสารสนเทศอื่น ๆ พบวาองคการตัวอยางรอยละ 91 ใชอีเมล รอยละ 88 มี
เว็บไซตองคการ และรอยละ 62 มีระบบบริหารทรัพยากรองคการ สวนการใชอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากรายการอุปกรณ 9 รายการ มี 5 รายการ ที่องคการระบุวามีตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป
ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และหรือโนตบุค เครื่องพิมพเลเซอร อิงคเจ็ท หรือแบบจุด 
เครื ่องสํารองไฟฟา  เราทเตอร และอุปกรณเครือขายฮับหรือสวิทช สวนเครื ่องดาตาเบส
เซิรฟเวอร(Database Server) เครื่องแอปพลิเคชันเซิรฟเวอร (Application Server) และเครื่องเมล
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เซิรฟเวอร (Mail Server) เปนประเภทของคอมพิวเตอรแมขายที่องคการเกินรอยละ 80 ระบุวามี 
องคการตัวอยางเกือบทั้งหมดใชอินเทอรเน็ต ที่ไมใชมีเพียงรอยละ 9 โดยสวนใหญแลวจะเชื่อมตอ
เปนแบบ ลีสลาย (Leased Line) การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายที่องคการตัวอยางระบุวามี 3 
ลําดับแรก คือ ระบบเครือขาย LAN (รอยละ 94) ระบบโทรศัพท (รอยละ 80)  และระบบอินทราเนต็ 
(รอยละ 71) สวนใหญองคการตัวอยางมีเจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศเปนขององคการ และมี
การวาจางผูใหบริการภายนอกใหบริการรวมดวย รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศรอยละ 
68  เปนแบบรวมศูนยเต็มรูปแบบ สวนแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศองคการตัวอยางใชทั้ง 3 
แบบ คือ มีทีมงานสําหรับพัฒนาระบบภายในองคการ มีการซื้อซอฟตแวรประยุกต และมีการวาจาง
ผูพัฒนาระบบจากภายนอกองคการ  

5.1.2  กลยุทธธุรกิจ 
กลยุทธธุรกิจ มี 6 กลยุทธไดแก  ผูนําดานตนทุนการดําเนินงาน  การสรางความ

แตกตาง  การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม   การใชนวัตกรรม   การเติบโต  และการจัดการหวงโซ
อุปทาน องคการตัวอยางมีระดับการใชกลยุทธธุรกิจ ในภาพรวมเฉลี่ย 3.69  จากคะแนนเต็ม 5 ถือ
วาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาแตละกลยุทธพบวามีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
การจัดการหวงโซอุปทาน (4.02) ผูนําตนทุนการดําเนินงาน (3.86) การสรางความแตกตาง (3.75) 
การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม (3.54) การใชนวัตกรรม(3.52)  และการเติบโต (3.48) 

5.1.3  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การประเมินระดับของกลยุทธ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนการประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกลยุทธธุรกิจโดยใชคําถามเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่องคการใช
จริง ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงไดวา ระบบสารสนเทศใดสนับสนุนกลยุทธธุรกิจใด ในการประเมินใช
ระดับคะแนน  1 ถึง  4  ในภาพรวมได 2.79 ถือวาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณากลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนับสนุนแตละกลยุทธธุรกิจ พบวามีคาเฉลี่ยดังนี้ ผูนําดานตนทุนการ
ดําเนินงาน (3.18) การจัดการหวงโซอุปทาน (2.88) การสรางความแตกตาง(2.78) การเติบโต
(2.77) การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม (2.62) และการใชนวัตกรรม (2.52)  ตามลําดับ 

5.1.4  ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย คุณภาพสารสนเทศที่

สนับสนุนการทํางาน คุณภาพระบบคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ  คุณภาพบริการ  ความ
พึงพอใจการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   และผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหขอมูลระดับประสิทธิผลซ่ึงมีคะแนนเต็ม 5 พบวา ประสิทธิผล
ดานผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.24) 
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สวนประสิทธิผลดานอื่น ๆ ที่เหลืออยูในระดับมาก เมื่อหาคาเฉลี่ยของทั้ง 5 ดาน พบวา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.52 ดังนั้นจึงสรุปไดวาองคการตัวอยางมีประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูในระดับคอนขางมาก 

5.1.5  การวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
การประเมินกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนกลยุทธธุรกิจ มีชวงคะแนน 1  

ถึง 4 คะแนน และการประเมินกลยุทธธุรกิจมีชวงคะแนน 1  ถึง 5 คะแนน ผูวิจัยไดนําคาคะแนน  
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศแตละดาน  คูณดวย คาคะแนนกลยุทธธุรกิจแตละดาน ทําใหได      
คาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ   สามารถสรุปผลได คือ 
องคการตัวอยางมีคาคะแนนเฉลี่ยรวม ของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจเพียงครึ่งหนึ่ง (เฉล่ีย 10.72) ของคะแนนเต็ม (20) เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตละดาน  พบวา การจัดการหวงโซ
อุปทานมีคามากที่สุด (12.64) รองลงมาผูนําดานตนทุนการดําเนินงาน (12.60) การสรางความ
แตกตาง (10.74)  การเติบโต (9.75) การมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม(9.46) และการใชนวัตกรรม
(9.11) ตามลําดับ 

5.1.6  ปจจัยที่มีสวนทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจขององคการธุรกิจ 

จากการวิเคราะหขอมูลพบวาคาเฉลี่ยความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี 
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจคอนขางต่ํา ดังนั้นเพื่อตองการทราบปจจัยที่มีสวนทําใหเกิดความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ จึงไดทําการวิเคราะหดวยวิธีการดังนี้ 
1. ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนแสดงระดับการมีสวนรวมและความสัมพันธระหวาง
ผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  2. วิเคราะหปจจัย และ  3. วิเคราะหการถดถอยพหุ 
พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนแสดงระดับการมีสวนรวมและความสัมพันธระหวางผูบริหารธุรกิจกับ
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกัน และจากการวิเคราะหปจจัย พบวา จาก 10 ตัวแปรของการ
มีสวนรวมและความสัมพันธระหวางผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสราง
ปจจัยใหมได 3 ปจจัย คือ การมีสวนของผูบริหารในการวางแผนทั้งกลยุทธธุรกิจและกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    ผูบริหารใหความสําคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
จัดการความรูและการสื่อสารระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ สุดทาย
คํานวณคะแนนปจจัยใหมทั้ง 3 ปจจัย  และนํามาวิเคราะหการถดถอยพหุ เพื่อพิสูจนวาปจจัยใหมที่
กําหนดขึ้น มีอิทธิพลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ
หรือไม พบวาสัมประสิทธิ์ของปจจัยอิสระทั้ง 3 ปจจัยมีคามากกวาศูนยอยางมีนัยสําคัญ สมการ
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ถดถอยจึงสามารถใชพยากรณความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ
ได ดังนั้น สามารถสรุปไดวา มีปจจัยหรือกิจกรรมที่สําคัญ 3 เร่ือง ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมและ
ความสัมพันธระหวางผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอิทธิพลสามารถ
พยากรณความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจได คือ 1) การมีสวน
รวมของผูบริหารในการวางแผนทั้งกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) ผูบริหารให
ความสําคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) การจัดการความรูและการสื่อสาร
ระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ  
        5.1.7  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการ
ธุรกิจที่มีประเภทอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะหพบวา องคการตัวอยางที่อยูในอุตสาหกรรมทรัพยากรและองคการตวัอยาง
ที่อยูในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  มีคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ แตกตางกันโดยที่องคการในอุตสาหกรรมทรัพยากรมีคาความสอดคลองต่ําสุด และ
องคการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมีคาความสอดคลองสูงสุด สวนองคการใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ คาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
ไมแตกตางกัน  

ดังนั้น ผลการวิจัยจึงสรุปวาประเภทอุตสาหกรรมองคการธุรกิจที่แตกตางกัน ไมสงผล 
ตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน ยกเวน
อุตสาหกรรมบางประเภท 

5.1.8  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการ
ธุรกิจที่มีรูปแบบการจัดองคการที่แตกตางกัน 

ผลการวิเคราะห พบวา องคการธุรกิจ ที่จัดองคการแบบผสม มีความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ สูงกวาองคการธุรกิจ ที่จัดองคการตามหนาที่งาน 

ดังนั้น ผลการวิจัยจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 2  รูปแบบการจัดองคการธุรกิจที่แตกตางกนั 
สงผล ตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน 

5.1.9  ผลของความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  กับกลยุทธธุรกิจที่มีตอ
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการวิเคราะหพบวา ตัวแปรความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจ มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
(คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.582) แสดงวาหากองคการตัวอยางมีความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจสูงขึ้น จะทําใหไดรับประสิทธิผลการดําเนินงาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้นเชนกัน แตอาจไมสูงขึ้นมากเทาระดับความสอดคลองที่สูงขึ้นเนื่องจาก
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาไมสูง  

ดังนั้นผลการวิจัยจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 3  ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจมีความสัมพันธในเชิงบวก ตอประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.10 ผลการสัมภาษณตัวอยางองคการที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศและกลยุทธธุรกิจในระดับมากและนอย 
 องคการที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจมาก
ที่สุด อยูในอุตสาหกรรมการเงิน มีกลยุทธหลัก คือการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม องคการนี้ ทั้ง
ผูบริหารธุรกิจ และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวตรงกันวา ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  ทําใหเกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยเฉพาะระบบสารสนเทศที่ทํางานบนอินเทอรเน็ต สามารถใหบริการตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดตรงประเด็นกับส่ิงลูกคาตองการ สวนทางตรงขามองคการที่มีความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจนอยที่สุด อยูในอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค 
ผูบริหารธุรกิจขององคการนี้ ใหความสําคัญเรื่องคุณภาพสินคา แบรนดสินคา ระบบการกระจาย
สินคา และภาพลักษณองคการ เทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบัน เนนใชเพื่อการประมวลผลตามหนาที่
งาน เชน ระบบการขาย ระบบบัญชี และระบบเงินเดือน ซ่ึงไมสามารถตอบสนองตอ กลยุทธหลัก
ขององคการมากนัก องคการที่ความสอดคลองมาก มีโครงสรางองคการเปนแบบผสม คือ มุงเนน
จัดโครงสรางองคการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยที่ระบบเทคโนโลยีสารเทศเขามามี
บทบาทอยางมาก เปนเครื่องมือในการบริการลูกคาที่แตกตางกัน สวนองคการที่ความสอดคลอง
นอย มีโครงสรางองคการแยกตามหนาที่งาน  

ผูบริหารธุรกิจขององคการที่มีความสอดคลองมาก ใหความสําคัญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนอยางมาก เชน มีการวาจางที่ปรึกษาที่เปนผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ มีการสง
บุคลากรไปศึกษาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ใหความสําคัญในการจัดหาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม ๆ รวมถึงจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวของ เพื่อสรางระบบที่ดีที่จะนํามาใชงาน จาก
แผนกลยุทธธุรกิจขององคการ มีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 8 ขอ พบวามี 2 ขอท่ีกลาวถึง
ความสําคัญของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการจัดทํากลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
วิเคราะหพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการประเมินทิศทางความตองการขององคการ 
และประเมินวาทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูเดิม สามารถปรับใชไดหรือไม เพื่อใหเกิด
ความคุมคาในการลงทุน และใชประโยชนจากเทคโนโลยีสนเทศเพื่อตอบโจทยความตองการ
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ของกลยุทธธุรกิจ แผนกลยุทธธุรกิจและแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศมีความชัดเจน มีการ
ผสมผสานเปนเรื่องเดียวกัน และมีการสื่อสารในเรื่องนี้เปนประจําทุกป ในประเด็นเดียวกันนี้
ผู บริหารธุรกิจขององคการที ่ม ีความสอดคลองนอย  ไมไดใหความสําคัญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะนํามาใชงานมากนัก และการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศก็ยังไมเปน
ระบบเทาที่ควร กอใหเกิดปญหาการใชขอมูลเชิงบริหาร  

 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

แนวทางในการอภิปรายผลการวิจัย จะกลาวถึงประเด็นสําคัญจากการคนพบใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยจะอภิปรายผล ตามผลการวิเคราะหปจจัยที่มีสวนทําใหเกิดความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ตามสมมติฐานการวิจัย และขอคนพบจาก
การสัมภาษณ มีรายละเอียดดังนี้ 

จากการวิเคราะห 10 ตัวแปรที่เกี่ยวกับ การมีสวนรวมและความสัมพันธระหวาง 
ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มี 3 ปจจัยที่สําคัญ คือ การมีสวนของ
ผูบริหารในการวางแผนทั้งกลยุทธธุรกิจและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูบริหารใหความสําคัญ
และสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การจัดการความรูและการสื่อสารระหวางผูบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ ที่สงผลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ แตทั้งสามปจจัยขางตนสามารถอธิบายความแปรปรวนของความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจไดเพียงรอยละ 34.6 ที่เปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจาก การวิเคราะหในประเด็นขางตนที่กลาวมา เปนการวิเคราะหที่อยูบนขอสมมุติ 
(Assumption) วาตัวแปรมีความสัมพันธเชิงเสน (Linear) แตปจจัยที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมและ
ความสัมพันธระหวางผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจไมมีความสัมพันธ
เปนเชิงเสน (Non-Linear) ทําใหอธิบายความแปรปรวนของความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจไดไมสูงมากนัก และการวิเคราะหคาความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ใชขอมูลจากระบบสารสนเทศที่ใชจริง ซ่ึง
องคการธุรกิจไทยยังใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศที่ใชในงานประจําตาง ๆ ไมไดใชเพื่อให
ไดเปรียบในการแขงขันในเชิงกลยุทธ ดังนั้นความสอดคลองที่วิเคราะหไดจึงมีคาไมสูงมากนัก    
ทําใหบทบาทของผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีตอการพัฒนากลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองตอกลยุทธธุรกิจจึงไมเห็นภาพชัดเจน  

จากสมมติฐานที่ 1 ที่วา ประเภทอุตสาหกรรมองคการธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล ตอ
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน 
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ผลการวิจัยพบวา ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ ของแตละประเภทอุตสาหกรรมไมแตกตางกันยกเวนอุตสาหกรรมประเภทเดียวที่มีคา
ความสอดคลองต่ํากวาอุตสาหกรรมอื ่นๆ ซึ่งผลการวิจัยไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั ้งไว 
เนื่องจาก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานในแตละอุตสาหกรรมขององคการ
ธุรกิจไทยอาจขึ้นกับรูปแบบการบริหารงานของผูบริหาร หรือการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชรองรับการประมวลผลขอมูลขององคการมากกวาที่จะนํามาใชในเชิงกลยุทธ ตรงกับผลการวิจัย
ที่สะทอนคาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจอยูระหวาง 
8.47 กับ 13.04 จากคะแนนเต็ม 20 ซ่ึงถือวาไมสูง การวิจัยนี้ไมสอดคลองกับการศึกษาของ Johnston และ 
Carrico (1988) ที่พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนองตอกลยุทธธุรกิจของ 3 กลุมอุตสาหกรรม
มีความแตกตางกัน คือ 1)  กลุมอุตสาหกรรมอุปกรณสํานักงานและอุตสาหกรรมน้ํามัน 2) อุตสาหกรรม
อาหารและสินคาทั่วไปและ 3) กลุมอุตสาหกรรมการเงิน และอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งการศึกษา 
ของ Kotabe และ Swan (1995) และ Zahra และ Nielsen (2002) ที่พบวา อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาที่
จําเปนตองใชเทคโนโลยีช้ันสูง มีความจําเปนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางจากอุตสาหกรรม
อื่น ๆ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากวิวัฒนาการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจใน
ประเทศตะวันตกกับองคการธุรกิจของประเทศไทยอยูในระดับที่แตกตางกัน องคการธุรกิจใน
ประเทศตะวันตกไดผานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานภายในองคการมานานหลายสิบปแลว 
ปจจุบันเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหไดเปรียบเชิงแขงขัน เพื่อวิเคราะหและพยากรณ
ตลาด และเพื่อการตอบสนองและเชื่อมโยงกับลูกคาหรือคูคา ขณะที่องคการธุรกิจในประเทศไทย
สวนใหญยังใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องานประจําภายในองคการ 

จากสมมติฐานที่ 2 ที่วาองคการธุรกิจที่มีรูปแบบการจัดองคการที่แตกตางกันมีความ
สอดคลองระหวาง   กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน 

ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดองคการธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล ตอความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว จากคําถามในแบบสอบถาม เกี่ยวกับรูปแบบการจัดองคการธุรกิจ 3 แบบคือ โครงสรางองคการ
ตามหนาที่งาน โครงสรางองคการตามกระบวนการทํางาน และโครงสรางองคการแบบผสม 
องคการตัวอยางตอบวา มีโครงสรางตามหนาที่งาน รอยละ 58 และ รอยละ 42  เปนโครงสราง
องคการแบบผสม โดยที่องคการตัวอยางไมมีการจัดโครงสรางองคการตามกระบวนการทํางาน ที่
เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก โครงสรางองคการตามกระบวนการทํางาน เปนสวนหนึ่งในโครงสราง
องคการแบบผสมอยูแลว  ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ  Nickels (2005) สวนหนึ่ง 
ที่ศึกษาพบวา โครงสรางองคการแบบยืดหยุน หมายถึงโครงสรางองคการแบบผสม มีความสัมพันธ
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เชิงบวกตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และโครงสราง
องคการแบบผสมมีอิทธิพลและสามารถพยากรณระดับคาสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจได ที่เปนเชนนี้เนื่องจาก โครงสรางองคการแบบผสม  สรางขึ้นมา
เพื่อใหบุคลากรขององคการมีความคลองตัวในการทํางาน โดยมีการจัดการทรัพยากรหลายเรื่อง 
อาจรวมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการดวย เพื่อที่จะใชทรัพยากรใหคุมคาตรงกับการใช
งานเพื่อสนองตอการทํางานขององคการ ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ เปนขอคนพบที่สนับสนุน
การศึกษาของ Nickels สวนการศึกษาของ Croteau  Solomon Raymond และ Bergeron  (2001)  
พบวา การที่โครงสรางพื้นฐานองคการ มีความสอดคลองกับโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  เปนปจจัยที่มีอิทธิพล ตอผลการดําเนินงานขององคการธุรกิจ แตการศึกษานี้ ไมได
ศึกษารูปแบบการจัดองคการธุรกิจ วามีผลตอความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจตางกันหรือไมอยางไร ดังผลการศึกษานี้พบวารูปแบบการจัดองคการตามหนาที่
งานและแบบผสมมีสวนทําใหความสอดคลองแตกตางกันได  แตกตางจากการศึกษาของ Croteau  
Solomon Raymond และ Bergeron   

จากสมมติฐานที่ 3 ที่วาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ  มีความสัมพันธในเชิงบวก ตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการวิจัยนี้พบวา ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ  มีความสัมพันธในเชิงบวก ตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (R = 0.582) 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนเพราะ การที่องคการจะไดรับประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชงาน มาจากการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ความสามารถทางเทคนิค
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ การประยุกตใชทรัพยากรที ่เปนโครงสรางพื ้นฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใชผูใหบริการภายนอก การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จัดการเรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจธุรกิจ  
โดยเฉพาะประเด็นสุดทาย องคการธุรกิจที่ไมสามารถจัดการกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ทําใหไมแนใจวาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถตอบสนองความตองการขององคการธุรกิจไดอยางแทจริง ซ่ึงอาจสงผลตอประสิทธิผลของ
การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัย ของ Johnson (2001) (R = 
0.280) และ Chan และคณะ (1997) (R = 0.222) ที่พบวา ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  เก ิดจากผู บริหารธุรกิจและผู บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศรวมกันบริหารจัดการทรัพยากร ที่เกี่ยวของ กับเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ 
ใหเกิดความคุมคาในการนํามาใชในการดําเนินงาน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และ
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ตรงกับความตองการใชงานในระดับกลยุทธธุรกิจขององคการ ก็จะทําใหเกิดประสิทธิผลการ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แตผลการศึกษาครั้งนี้มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูงกวา
การศึกษาของ Johnson และ Chan และคณะ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากในการประเมินกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษานี้ไดมีการสอบถามการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศจริงของ
องคการ และสอบถามจากองคการธุรกิจขนาดใหญที่อยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งมี
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศคอนขางมาก สวนการศึกษาของนักวิชาการขางตน ในการ
ประเมินกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินโดยใหคะแนนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
โดยที่การศึกษาของ Chan และคณะ สอบถามจากองคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเฉพาะ
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน และอุตสาหกรรมการผลิต (Chan et al.: 125) สวนการศึกษาของ 
Johnson ถามจากองคการธุรกิจและองคการที่ไมมุงหวังกําไร (Johnson, 2001: 224) แตอยางไรก็
ตามคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของการศึกษาครั้งนี้ (R = 0.582) ถือวายังไมสูงมาก  อาจเปนเพราะ
คาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ กับกลยุทธธุรกิจของแตละองคการไม
สูง จึงไมสงผลตอประสิทธิผลการดํา เนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศเทาที ่ควร  และอีก
ประการหนึ่งการที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธไมสูงมาก อาจเนื่องมาจากตัวแปรที่วัดประสิทธิผล
การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตัวแปรยอยดานผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.65 เปนคาความเชื่อมั่น ต่ําสุดจาก 5 ตัวแปรยอย
ในเรื่องประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูตอบแบบสอบถามไมแนใจวาผลประโยชนโดยภาพรวมหมายถึงอะไร  

จากการสัมภาษณ ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการที่มี
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ ในระดับสูงและระดับต่ํา 
สององคการ พบวาองคการที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจในระดับสูง ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเขาใจ เห็นความสําคัญ 
มีการติดตามความกาวหนาและมีการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน สอดคลองกับขอคนพบเชิงปริมาณ
ในเรื่องปจจัยที่มีผลตอความสอดคลองที่ไดศึกษาในประเด็นของการมีสวนรวมและความสัมพันธ
ระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผูบริหารธุรกิจ เพราะถาผูบริหารทั้งสองกลุมมีขอมูล มี
ความเขาใจและมีการติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนระยะ อาจทําใหพบโอกาส
ที่เหมาะสมที่จะนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานในองคการ คณะผูบริหารธุรกิจมีการ
กําหนดกลยุทธธุรกิจไดเชิญผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเขารวม ทําใหผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศรับทราบขอมูลกลยุทธธุรกิจอยางตอเนื่อง และมีการติดตอส่ือสารเปนอยางดี ระหวาง 
ผูบริหารธุรกิจกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการนี้ไดจัดทรัพยากรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการ
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ดําเนินงานของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสําเร็จ และผูบริหารใหความสําคัญการ
พัฒนาบุคลากร เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีพัฒนาการที่รวดเร็ว จําเปนจะตองพัฒนาบุคลากร
ขององคการใหทันตอความกาวหนา ไมเชนนั้นอาจจะเสียโอกาสที่จะไดรับประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

องคการที่มีความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจใน
ระดับต่ํา ผูบริหารธุรกิจไมไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมไดนํา
แผนกลยุทธธุรกิจมาใชเปนแนวทางในการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสนับสนุนขอ
คนพบเชิงปริมาณในเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของ กับการมีสวนรวมและความสัมพันธระหวาง ผูบริหาร
ธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลตอความสอดคลองเชนกัน และองคการนี้มีตรา
สินคาที่ติดตลาดอยูแลว อาจไมมีความจําเปนมากนักที่ตองลงทุนและนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเขามาใชงานเพื่อใหไดเปรียบในการแขงขัน 

 
5.3  ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะแบงเปน  2 สวน คือ ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารเพื่อนําไปปฏิบัติ และ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไปโดยอิงผลของการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหารเพื่อนําไปปฏิบัติ 
1.  จากผลการวิจัยที่วาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยทุธ

ธุรกิจไมมีความแตกตางกันในประเภทอุตสาหกรรมที่ตางกัน แสดงวาไมวาองคการจะอยูใน
อุตสาหกรรมใดก็จําเปนตองทําแผนกลยุทธธุรกิจ และแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สอดคลองกัน กลยุทธธุรกิจก็จะมีความแตกตางกันไปตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนั้นผูบริหารที่
อยูในแตละอุตสาหกรรม ควรติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ วามีเทคโนโลยี
สารสนเทศอะไรบาง เชน โปรแกรมประยุกต และโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพราะเรื่องเหลานี้ เปนสิ่งทาทายสําหรับผูบริหารองคการธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นผูบริหาร
ควรศึกษาถึงหนาที่และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะกระทบตอการดําเนินงาน และตอง
ตัดสินใจนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเขามาใชงานในองคการธุรกิจ  

2.  ผลการวิจัยคร้ังนี้แสดงวาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจมีความแตกตางกันในรูปแบบการจัดองคการที่ตางกัน ดังนั้น ผูบริหารควรใหความ
สนใจในการออกแบบหรือการจัดโครงสรางองคการ ที่เหมาะสมกับการดําเนินงาน โดยเฉพาะการ
จัดองคการแบบผสม ที่เกิดจากการผสมของโครงสรางองคการตามหนาที่งาน กับ โครงสราง
องคการตามกระบวนการทํางาน เนื่องจากโครงสรางองคการรูปแบบนี้ ทําใหบุคลากรมีความ

DPU



 161

คลองตัวในการทํางาน ระบบงานมีความยืดหยุนและสามารถปรับระบบการทํางานใหสอดรับกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหม ๆ ไดงาย 
 3. จากการวิจัยที่วาความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ มีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนทเทศ ดังนั้น ทั้งผู
บริหารธุรกิจ และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศควรทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการใหได  โดยผูบริหารธุรกิจตองใหความสําคัญกับการ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศตองเขาใจการดําเนินงานของ
องคการและรับรูขอมูลกลยุทธธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศตองสรางความสัมพันธและมีการสื่อสารที่เหมาะสมตอกัน รวมกันจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นสุดทายผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรชี้นําใหองคการเห็นประโยชนของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชงาน  

จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดพัฒนาตัวแบบ ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแบงเปน 10 
องคประกอบ คือ การวางแผนกลยุทธธุรกิจ รูปแบบการจัดองคการ ความสัมพันธและการมีสวน
รวมของผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศหลัก ระบบสารสนเทศสนับสนุน และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ 
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ผลการดําเนินงานขององคการ ดังภาพที่ 5.1   
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ภาพที่ 5. 1  ตวัแบบความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยทุธธุรกิจและ 
ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                   (Information Technology Effectiveness  &  Alignment Model : iTEAM) 
 
 
 

 
การวางแผนกลยุทธธุรกิจ 

 

การวางแผนกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระบบสารสนเทศสนับสนุน 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
รูปแบบการจัดองคการ 

 

ความสัมพันธและการมีสวนรวม
ของผูบริหารธุรกิจและผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  การมีสวนรวมของผูบริหารในการ
วางแผนกลยุทธธุรกิจ และกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ผูบริหารใหความสําคัญและ
สนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  การจัดการความรูและการสื่อสาร
ระหวางผูบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ 

ระบบสารสนเทศหลัก 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ 
 

ผลการดําเนินงานขององคการ 
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เนื่องจากการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใหประสบความสําเร็จ เพื่อใหการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ คุมคาในงบประมาณที่ลงทุนไป ผูบริหารธุรกิจควรเขามา
เกี่ยวของในสองสถานะคือ เปนผูลงทุนในการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน และเปน
ผูติดตามความคุมคาหรือผลประโยชนในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่องคการควรจะ
ไดรับ ทั ้งผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและผู บริหารธุรกิจตองรับผิดชอบรวมกันในเรื่อง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ดังนั้นผูบริหารธุรกิจ
และผูเกี่ยวของ ควรวางแผนกลยุทธธุรกิจใหมีความชัดเจนตอการดําเนินงาน ผูบริหารธุรกิจควร
ดําเนินกิจกรรมการวางแผนกลยุทธธุรกิจ โดยการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก  ประเมิน
สภาพแวดลอมภายใน  ประเมินกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ  ประเมินผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจ   กําหนดวิสัยทัศน  กําหนดพันธกิจ   กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ  กําหนดแนวทางการ
ติดตามและควบคุม  กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ  ระบุกลยุทธระดับองคการ ระบุกลยุทธระดับ
ธุรกิจ  ระบุกลยุทธระดับหนาที่งาน  กําหนดงบประมาณ  ระบุแนวทางการนํากลยุทธไปดําเนินงาน  
กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายการดําเนินงาน เมื่อไดแผนกลยุทธธุรกิจที่สมบูรณก็ควรดําเนินงานตาม
กลยุทธธุรกิจที่กําหนดไว ตอมาผูบริหารธุรกิจควรปรับรูปแบบการจัดองคการ โดยออกแบบ
โครงสรางที่มีความยืดหยุนใหเหมาะสมตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการ
ดําเนินงานตามกลยุทธธุรกิจ  ผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศควรสราง
ความสัมพันธและรวมมือ โดยมีรายละเอียด คือ ประการแรก ผูบริหารธุรกิจกําหนดกลยุทธธุรกิจที่
ชัดเจนเพียงพอเพื่อนําไปสูกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงควรเขาไปมีสวนรวมในการ
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และรวมจัดลําดับความสําคัญของโครงการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จะใชงาน ประการที่สอง ผูบริหารธุรกิจใหความสําคัญและสนับสนุนงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยตระหนักถึงความสําคัญของศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาคํามั่นสัญญาที่สนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสนับสนุนการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับวัตถุประสงคขององคการ 
ประการที่สาม การจัดการความรูและการสื่อสารระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ผูบริหารธุรกิจ โดยมีการติดตอส่ือสารระหวางกันอยางสม่ําเสมอ มีการแลกเปลี่ยนความรูธุรกิจ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางกัน และควรเปดโอกาสใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขาไปมีสวนรวมในการวางแผนธุรกิจ สวนผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศตองกําหนดกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหชัดเจน โดยใชการวิเคราะหเชนเดียวกับการวิเคราะหกลยุทธธุรกิจ แตมี
การวิเคราะหเพิ่มเติมเกี่ยวกับความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และความตองการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนกลยุทธธุรกิจ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรระบุใหทราบวา 
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องคการจําเปนตองมีระบบสารสนเทศหลัก ระบบสารสนเทศสนับสนุน เทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ 
อะไรบาง และมีโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร เพื่อตอบสนองตอการดําเนินงาน
ตามกลยุทธธุรกิจขององคการ เมื่อองคการมีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับความ
ตองการขององคการแลว ก็จะไดรับประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยนี้
เสนอแนะตอไปวา การประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรพิจารณาจาก  
คุณภาพสารสนเทศ   คุณภาพของระบบ  คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจการใชงานของ
ผูใชงาน  ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศควรใชขอมูลเหลานี้เปนปจจัยยอนกลับเพื่อทบทวนการ
วางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมถึงควรนําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Governance) ซ่ึงเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบของผูบริหารธุรกิจ
และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสดงภาวะการนํา การกําหนดโครงสรางองคการ และการ
จัดการกระบวนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ เพื่อทําใหแนใจวา เทคโนโลยี
สารสนเทศมีสวนสนับสนุน เพื่อการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายเชิงกลยุทธของ
องคการ  มีการจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการจัดการระบบรักษาความ
ปลอดภัย มีการจัดการความสัมพันธผูใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกําหนดกฎ เกณฑ  หรือ
นโยบายการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ รวมถึงการสรางเครือขายกับคูคาทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตรวจสอบความ
ปลอดภัยและความโปรงใสได และมีการบริหารโครงการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม เพื่อใหมีความคุมคาจากการลงทุน จากแนวคิดธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังกลาว
ขางตน ทั้งผูบริหารธุรกิจและผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรนํามาใชเปนแนวทางในการบริหาร
และควบคุมการดําเนินงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ ทายที่สุดหากผูบริหารธุรกิจ 
และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติตามขอเสนอแนะนี้ องคการจะไดรับประสิทธิผลการ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   และยอมสงผลตอความสําเร็จของผลการดําเนินงานของ
องคการ และใชขอมูลผลการดําเนินงานขององคการเปนปจจัยยอนกลับไปสูการวางแผนกลยุทธธุรกิจ
ดวยเชนกัน 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
         งานวิจัยฉบับนี้มีขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1.  เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้เนนศึกษาจากองคการธุรกิจขนาดใหญที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้นในโอกาสตอไปควรทําวิจัยลักษณะเดียวกัน โดย
ขยายประชากรใหครอบคลุมองคการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย  ซึ ่งจะทําให
ผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปในวงกวางไดมากขึ้น และอาจมีการเปรียบความสอดคลอง
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ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  ขององคการขนาดใหญ กับขนาด
กลางและขนาดยอม 
 2.  เนื่องจากความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจที่
ไดจากการศึกษาในครั้งนี้มีคาเฉลี่ย 10.72 จากคะแนนเต็ม 20 ผูวิจัยใชวิธีการคูณ การทําวิจัยในครั้ง
ตอไป ในการวัดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ อาจใชวิธีการ
อ่ืน ๆ เชน การหาคากลาง (Mediation) การจับคู (Matching) การจัดกลุม (Grouping) ความแตกตาง
ในคุณสมบัติ (Profile Deviation) และ ความแปรปรวนรวม (Covariation) เพื่อนําเสนอวา
ผลการวิจัยครั้งใหมที่เลือกใชวิธีวัดสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจที่แตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ ใหขอสรุปวาแตกตางจากการวิจัยคร้ังนี้หรือไม อยางไร 

3.  เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ไดเลือกองคการที่มีความความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจที่อยูในระดับสูงและต่ําอยางละหนึ่งองคการ 
เพื่อศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจที่แตกตางกัน ดังนั้นอาจทําการวิจัยเชิงลึกเพิ่มเติมโดยการสุมตัวอยาง
องคการใหมากขึ้นกวา 2 องคการ อาจทําใหสามารถทราบปจจัยที่มีผลตอความสอดคลองมาก
ขึ้น 
 4.  ควรใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก หรือการประชุมกลุมยอย  
ระหวางผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับผูบริหารธุรกิจ ในประเด็นหรือปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของ
กับการบริหารเทคโนโลยีสารเทศเรื่องอื่น ๆ เชน ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเลือกใชผูให
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกองคการ และประเด็นอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องความ
สอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ วามีผลตอประสิทธิผลการ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการหรือไม อยางไร   
 5.  ศึกษาปญหาอุปสรรค ที่เปนสาเหตุ ที่ทําใหไมเกิดความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจขององคการทั้งองคการภาคธุรกิจ และภาครัฐ เพื่อรวบรวม
ปญหาอุปสรรค จากผูบริหารองคการ และผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ นํามาบูรณาการในการ
แกปญหาใหครอบคลุมทั้งระบบซึ่งนาจะเปนประโยชนมากขึ้นสําหรับผูบริหารทั้งสองกลุม 
 6.  การวัดกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใหคะแนน 1 ถึง 4  ซ่ึงมีความแตกตาง
จากคะแนนที่วัดกลยุทธธุรกิจ ที่มีการใหคะแนน 1 ถึง 5 ซ่ึงอาจทําใหคะแนนความสอดคลองไม
แสดงระดับความสอดคลองที่แทจริง ในการศึกษาครั้งตอไป  ควรใหคะแนนกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 ถึง 5 ในการศึกษาครั้งตอไป  ควรใหคะแนนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ถึง 5
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เพื่อใหมีรูปแบบเดียวกันกับการวัดกลยุทธธุรกิจ โดยอาจปรับขอคําถามที่เกี่ยวของกับการวัดกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใชคําถามสองขอ ตามวัตถุประสงคของเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารสนเทศที่องคการใชงาน มีสวนชวยสนับสนุนกลยุทธธุรกิจ ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งตอไป ควรใหคะแนนตามจํานวนเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศที่
องคการใชงานมีสวนชวยสนับสนุนกลยุทธธุรกิจ โดยกําหนดเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารสนเทศที่สนับสนุนแตละกลยุทธธุรกิจเพียง 5 ระบบ 
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แบบสอบถามสําหรับผูบริหารธุรกิจ 
 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   เรื่องความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ และผลที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องคการธุรกิจไทย  แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับผูที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง ผูบริหาร
ธุรกิจระดับสูงขององคการ เชน กรรมการผูจัดการ  รองกรรมการผูจัดการ  ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
หรือผูบริหารอื่นๆ ในตําแหนงที่เทียบเทา 

ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอองคการของทาน         
ผูศึกษาขอรับรองวาขอมูลที่ทาน ตอบทั้งหมดจะถือเปนความลับ  และจะนําขอมูลที่ไดสรุปใน
ภาพรวมเพื่องานทางวิชาการเทานั้น ทางผูศึกษาขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณา
สละเวลาอันมีคา     เพื่อใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้ 
 
คําชี้แจง   แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 สวน  จํานวน 11 หนา 
 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 สวนที่ 2  ลักษณะของธุรกิจ 
 สวนที่ 3  กลยทุธธุรกิจ กลยทุธเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดําเนนิงาน 
 สวนที่ 4  การใชระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 
 สวนที่ 5  ประสิทธิผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ในแตละสวนโปรดขีด    ลงใน (    )  หรือ เติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับสภาพความจริง  
 
 

ขอขอบพระคุณอยางสูง 
 
 

นายชัยรัตน  จสุปาโล 
โทรศัพท 074-200320, 086-5989056 

e-Mail   jussapalo@yahoo.com 
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สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1.1 ระดับตําแหนงของทานในองคการของทาน 
  (   ) ประธานเจาหนาที่บริหาร  กรรมการผูจัดการ ผูจัดการใหญ หรือเทียบเทา 
  (   ) รองกรรมการผูจัดการ ผูชวยกรรมการผูจัดการ หรือเทียบเทา  

  (   ) อื่น ๆ โปรดระบุตําแหนง__________________________________ 
 

 1.2 ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงตามขอ 1.1   ______________ป  
 

1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
   (   ) ตํ่าวาปริญญาตรี (   ) ปริญญาโท 
  (   ) ปริญญาตรี (   ) ปริญญาเอก 

 
1.4 อายุ______________ป 
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สวนที่ 2 ลักษณะของธุรกิจ 
 

2.1 รายไดตอปขององคการ 
 (   ) ไมเกิน 50 ลานบาท 
 (   ) มากกวา 50 ลานบาท ถึง ไมเกิน   100 ลานบาท 
 (   ) มากกวา 100 ลานบาท ถึง ไมเกิน  500 ลานบาท 
 (   ) มากกวา 500 ลานบาท ถึง ไมเกิน 1,000 ลานบาท 
 (   ) มากกวา 1,000 ลานบาท 

2.2 จํานวนพนักงานทั้งหมด 
 (   ) ไมเกิน 300  คน 
 (   ) มากกวา 300  คน ถึง ไมเกิน  500 คน 
 (   ) มากกวา 500  คน ถึง ไมเกิน  1,000 คน 
 (   ) มากกวา 1,000  คน 
  

2.3 รูปแบบการจัดองคการ ของทานเปนแบบใด 
 (   ) องคการตามหนาที่งาน  แบงเปนฝายตาง ๆ เชน  ฝายผลิต ฝายขาย ฝายทรัพยากร

มนุษย และฝายอื่น ๆ  
 (   ) องคการตามกระบวนการ แบงตามชนิดสินคา หรือแบงตามลูกคา หรือแบงตามเขต

การขาย  หรือแบบอื่น ๆ 
 (   ) องคการแบบผสม โดยแบงองคการตามหนาที่งาน และแบงตามกระบวนการดวย 
 (   )         อื่น  ๆ  โปรดระบุ__________________________________________ 

 
2.4 รูปแบบการถือหุนและผูบริหาร องคการของทานเปนแบบใด 

 (   ) เปนองคการที่ผูถือหุนรายใหญเปนคนไทย และมีผูบริหารระดับสูงสวนใหญเปนคน
ไทย 

 (   ) เปนองคการที่ผูถือหุนรายใหญเปนคนไทย และมีผูบริหารระดับสูงสวนใหญเปนคน
ตางชาติ 

 (   ) เปนองคการที่ผูถือหุนรายใหญเปนคนตางชาติ และมีผูบริหารระดับสูงสวนใหญเปน
คนตางชาติ 

 (   ) เปนองคการที่ผูถือหุนรายใหญเปนคนตางชาติ และมีผูบริหารระดับสูงสวนใหญเปน
คนไทย 
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2.5 ประเภทอุตสาหกรรม ขององคการทานจัดเปนประเภทใด 

 (   ) ทรัพยากร  (   ) วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม 
 (   ) อสังหาริมทรัพยและกอสราง   (   ) ธุรกิจการเงิน 
 (   ) บริการ  (   ) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 (   ) เทคโนโลยี  (   ) สินคาอุปโภคบริโภค 
    (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ_________ 

 
สวนที่ 3  กลยุทธธุรกิจ  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดําเนินงาน 
 

3.1 องคการของทานมีแผนกลยุทธธุรกิจหรือไม 
  (   ) ไมมี   
  (   ) มี เปนแผนกลยุทธธุรกิจจากป พ.ศ.________ถึงป พ.ศ._________ 
   แผนกลยุทธธุรกิจจัดทําโดย________________________________ 

 
3.2 องคการของทานมีกิจกรรมในการวางแผนกลยุทธธุรกิจอะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก  (   ) กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ 
 (   ) ประเมินสภาพแวดลอมภายใน  (   ) ระบุกลยุทธระดับองคการ 
 (   ) ประเมินกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ  (   ) ระบุกลยุทธระดับธุรกิจ 
 (   ) ประเมินผลการดําเนินงานของธุรกิจ  (   ) ระบุกลยุทธระดับหนาที่งาน 
 (   ) กําหนดวิสัยทัศน  (   ) มีการกําหนดงบประมาณ 
 (   ) กําหนดพันธกิจ  (   ) มีแนวทางการนํากลยุทธไป

ดําเนินงาน 
 (   ) กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ  (   ) การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย

การดําเนินงาน 
 (   ) กําหนดแนวทางการติดตามและควบคุม  (   ) อื่น ๆ โปรด

ระบุ___________________ 
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3.3 องคการของทานมีแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม 

  (   ) ไมมี  
  (   ) มี เปนแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ._____ถึงป พ.ศ._______ 
   แผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําโดย______________________ 

 
3.4 องคการของทานมีกิจกรรมในการวางแผนกลยุทธ เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก (   ) กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (   ) ประเมินสภาพแวดลอมภายใน (   ) มีการกําหนดงบประมาณ  
 (   ) วิเคราะหความกาวหนาของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(   ) มีแนวทางการนํากลยุทธไปดําเนินงาน 

 (   ) พิจารณาแผนกลยุทธธุรกิจ (   ) กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายการดําเนินงาน 
    (   ) กําหนดวิสัยทัศน เทคโนโลยีสารสนเทศ (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________ 
    (   ) กําหนดพันธกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________ 
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3.5 ขอใหทานประเมินและใหคะแนนองคการของทาน  เกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้  โดยกําหนดเกณฑ

การใหคะแนนดังนี้ มีการดําเนินงานมากที่สุด เทากับ  5 คะแนน  มีการดําเนินงานมาก  เทากับ 4 คะแนน   
มีการดําเนินงานปานกลาง เทากับ  3 คะแนน  มีการดําเนินงานนอย เทากับ  2 คะแนน  มีการดําเนินงาน
นอยที่สุด  เทากับ 1 คะแนน  กรุณาประเมินและใหคะแนนทุกขอ 

  จุดเนนในการดําเนินธุรกิจ     คะแนน 
องคการเนนความเปนผูนําเรื่องตนทุนในการผลิตหรือการดําเนินงาน  
องคการนําเสนอสินคาหรือบริการตอลูกคาที่ มีความโดดเดนแตกตางจากคูแขง  
องคการมุงผลิตหรือเสนอสินคาหรือบริการแกลูกคาเฉพาะกลุมอยางชัดเจน  
องคการนํานวัตกรรมมาใชในการดําเนินงาน  
องคการขยายตัวโดยนําเสนอสินคาหรือบริการ เพิ่มขึ้น เพื่อใหครบวงจร  
องคการใหความสําคัญกับลูกคา  
องคการใหความสําคัญกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบหรือคูคา  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
 ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 
มีการแลกเปลี่ยนความรูธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางกัน  
มีการติดตอสื่อสารระหวางผูบริหารกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  
ผูบริหารรักษาคํามั่นสัญญาที่สนับสนุนการดําเนินงานตาม กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่กําหนด 

 

ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใชงาน  
ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เปดโอกาสใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนธุรกิจ  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
 การมีสวนรวมของผูบริหารในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 
กําหนดกลยุทธธุรกิจที่ชัดเจนเพียงพอ เพื่อนําไปสูกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เขาไปมีสวนรวม ในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รวมกันจัดลําดับความสําคัญของโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใชงาน  
สนับสนุนการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับวัตถุประสงคขององคการ  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________   
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สวนที่ 4 การใชระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนการดําเนินงาน 
4.1 องคการของทานมีระบบสารสนเทศหลักอะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) ระบบจัดซื้อวัตถุดิบ (   ) ระบบริการหลังการขาย 
 (   ) ระบบเพื่อการผลิตหรือการบริการ (   ) ระบบบริหารสินคาคงคลัง 
 (   ) ระบบการขายและวิเคราะหตลาด (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ__________ 
 (   ) ระบบคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ___________ 
 (   ) ระบบบริหารการขนสง (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ___________ 

 

4.3 องคการของทานมี เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเหลานี้ อะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) ระบบอีเมล  (e-Mail) 
 (   )  เว็บไซตองคการ (Web Site) 
 (   )  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 
 (   ) ระบบบริหารทรัพยากรองคการ (Enterprise Resource Planning System)  
 (   ) ระบบบริหารลอจิสติกสและโซอุปทาน (Logistic and Supply Chain Management  System) 
 (   ) ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ  (Customer Relationship Management System) 
 (   ) ระบบการจัดการความรู (Knowledge Managenent System) 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ______________________________________________________ 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ______________________________________________________ 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ______________________________________________________ 

 
4.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก และระบบสารสนเทศสนับสนุนที่สําคัญของ องคการของทานใชแนวทางใด

(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) มีทีมงานสําหรับพัฒนาระบบขึ้นใชงานเองภายในองคการ 
 (   ) วาจางที่ปรึกษา หรือผูพัฒนาระบบภายนอกองคการ เปนผูดําเนินการให 
 (   ) จัดซื้อซอฟตแวรประยุกต หรือระบบสารสนเทศสําเร็จรูป เขามาใชงาน 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________________________________ 
   

 
 

4.2 องคการของทานมีระบบสารสนเทศสนับสนุน อะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (   ) ระบบฝกอบรม 
 (   ) ระบบบัญชี การเงิน (   ) กรุปแวร เชน Lotus Note 
 (   ) ระบบจัดซื้อวัสดุและอุปกรณสํานักงาน (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________ 
 (   ) ระบบบริหารสินทรัพย (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ_________ 
 (   ) ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ___________ 
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4.5 การบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนการซอมบํารุง การดูแลรักษา ระบบตาง ๆ องคการของทานใช
แนวทางใด 

 (   ) มีทีมงานสําหรับใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคการ 
 (   ) วาจางผูใหบริการภายนอกองคการ เปนผูดําเนินการให 
 (   ) แบบผสม มีทีมงานใหบริการ และวาจางจากผูใหบริการภายนอกดวย 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________________________________ 

 
4.6 รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการของทานเปนแบบใด  
 (   ) เปนแบบรวมศูนยเต็มรูปแบบ โดยมีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สามารถดําเนินการ ดานการจัดการ 

 ดานบุคลากร ดานสถานที่ และดานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สวนกลาง 
 (   ) เปนแบบกระจายอํานาจเต็มรูปแบบ โดยใหอํานาจกับหนวยตาง ๆ  สามารถดําเนินการ  ดานการจัดการ 

ดานบุคลากร ดานสถานที่ และดานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดเอง 
 (   ) เปนแบบกึ่งรวมศูนย กึ่งกระจายอํานาจ โดยมีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบงานสวนกลาง และมี

หนวยงานอื่น ๆ  มีอิสระในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยหนวยงานนั้น ๆ เอง 
 (   ) อื่น ๆ   โปรดระบุ_____________________________________________________ 
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4.7 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ที่องคการทานใชงาน มีสวนชวยสนับสนุนการดําเนินงาน 

อยางไรบาง  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) มีสวนชวยลดตนทุนของการทําธุรกิจ 
 (   ) มีสวนชวยลดตนทุนของลูกคา และหรือผูจัดหาวัตถุดิบ 
 (   ) มีสวนชวยทําใหสินคาและบริการมีความแตกตางออกไป จากคูแขงในอุตสหากรรมเดียวกัน 
 (   ) ทําใหสินคาและหรือบริการมีความนาสนใจเพิ่มโอกาสทางการตลาด 
 (   ) มีสวนชวยในการสรางหรือผลิตสินคาตอบสนองสําหรับลูกคาเฉพาะกลุมอยางชัดเจน 
 (   ) มีสวนชวยในการบริการตอบสนองสําหรับลูกคาเฉพาะกลุมอยางชัดเจน 
 (   ) มีบทบาทสําคัญในสรางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ๆ ในขั้นตอนทางธุรกิจ 
 (   ) การสรางสินคาหรือบริการใหม ๆ มีสวนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศอยูดวย 
 (   ) มีสวนชวยในการบริหารจัดการ กับการขยายตัวของธุรกิจไปยังตางจังหวัดหรือตางประเทศ 
 (   ) มีสวนชวยเพื่อสรางความหลากหลาย ใหกับสินคาหรือบริการอื่น ๆ 
 (   ) มีสวนชวยทําเกิดการเช่ือมโยงกับลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ และหรือคูคาอื่น ๆ  
 (   ) ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการธุรกิจสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ เพื่อทําธุรกิจรวมกัน

ได 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________________________ 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________________________ 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________________________ 
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สวนที่  5 ประสิทธิผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ขอใหทานประเมินและใหคะแนน  คุณภาพสารสนเทศสนับสนุนการทํางาน และคุณภาพระบบคอมพิวเตอร
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ มีคุณภาพมากที่สุด เทากับ  5 
คะแนน  มีคุณภาพมาก  เทากับ 4 คะแนน   มีคุณภาพปานกลาง เทากับ  3 คะแนน  มีคุณภาพนอย เทากับ  2 
คะแนน  มีคุณภาพนอยที่สุด  เทากับ 1 คะแนน   กรุณาประเมินและใหคะแนนทุกขอ  

  คุณภาพสารสนเทศสนับสนุนการทํางาน คะแนน 
มีความถูกตอง  
มีความนาเชื่อถือ  
เขาใจไดงาย  
สารสนเทศเปนปจจุบัน  
มีความสมบูรณ ครบถวนในการใชงาน  
มีสวนสนับสนุนการตัดสินใจ  
มีคุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบ  
สามารถใชงานตรงตามเวลา  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
 คุณภาพระบบคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 
สามารถเรียนรูไดงาย  
สามารถใชงานไดงาย  
มีความสะดวกในการใชงาน  
มีความเร็วในการตอบสนอง  
มีความยืดหยุนในการใชงาน  
มีความนาเชื่อถือ  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________   
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5.2 ใหทานประเมินระดับความพึงพอใจ ดานคุณภาพการบริการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการโดยภาพรวม  โดยขีด    ลงในชองวางที่ทานเลือก 1 = มีความพึงพอใจนอย
ที่สุด  5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด  
 

ระดับความพึงพอใจ 
              ดานคุณภาพการบริการ       1 

 นอยสุด 
2 3 4 5  

มากที่สุด 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสํานักงาน อุปกรณ และ
เครื่องมือ ที่มีสวนชวยในการใหบริการดีขึ้น  

     

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาใจความตองการ และเขาใจ
ความรูสึกผูรับบริการ  

     

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพรอมและ กระตือรน
และมีอัธยาศัยดีในการใหบริการ  

     

ความรูของเจาหนาที่ ที่ใหบริการสรางความเชื่อมั่นในการ
บริการ  

     

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใหบริการตามขอตกลง
ไดอยางถูกตอง 

     

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใหบริการ ตาม
กําหนดเวลา 
  

     

  
              ดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

การไดรับ ขอมูลและสารสนเทศเพื่อดําเนินงาน 
 

     

ความสามารถของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

     

การปฏิบัติงานของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

     

บริการทั้งหมดที่ไดรับจากฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.3  ขอใหทานประเมินและใหคะแนน   ผลประโยชนโดยภาพรวมจาก  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ที่สงผล
กระทบตอการดําเนินงานขององคการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  ผลประโยชนโดยภาพรวมมากที่สุด  เทากับ  
5 คะแนน  ผลประโยชนโดยภาพรวมมาก   เทากับ 4 คะแนน   ผลประโยชนโดยภาพรวมปานกลาง เทากับ  3 คะแนน  
ผลประโยชนโดยภาพรวมนอย เทากับ  2 คะแนน  ผลประโยชนโดยภาพรวมนอยที่สุด  เทากับ 1 คะแนน   กรุณาประเมิน
และใหคะแนนทุกขอ 

 
ผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 

ชวยทําใหตนทุนในการดําเนินงานลดลง  
ชวยสรางหรือพัฒนาสินคาและบริการใหม ๆ  
ชวยปรับปรุงสินคาและบริการใหมีคุณภาพดีขึ้น  
ชวยปรับปรุงในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ  
ชวยสรางความสัมพันธกับผูจัดจําหนายและคูคา  
ชวยสรางความสัมพันธและความพึงพอใจใหกับลูกคา  
มีสวนชวยทําใหสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________   
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________   
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 แบบสอบถามสําหรับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เร่ืองความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจ และผลที่มีตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการธุรกิจ
ไทย  แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูจัดการฝาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ / ระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร   หรือผูบริหารอื่น ๆ ในตําแหนงที่เทียบเทา 

ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอองคการของทาน         
ผูศึกษาขอรับรองวาขอมูลที่ทาน ตอบทั้งหมดจะถือเปนความลับ และจะนําขอมูลที่ได สรุปใน
ภาพรวมเพื่องานทางวิชาการเทานั้น  ผูศึกษาขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาสละ
เวลาอันมีคา เพื่อใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการศึกษาในครั้งนี้ 
 
คําชี้แจง   แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 สวน  จํานวน 11 หนา 
             สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

สวนที่ 2  ลักษณะของธุรกิจ 
สวนที่ 3  กลยุทธธุรกิจ กลยทุธเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดําเนนิงาน 
สวนที่ 4  การใชระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนการ

ดําเนินงาน 
สวนที่ 5  ประสิทธิผลการดําเนินงานดาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในแตละสวนโปรดขีด    ลงใน (    )  หรือ เติมขอความลงในชองวางที่ตรงกับสภาพความจริง  
     
 

ขอขอบพระคุณอยางสูง 
นายชัยรัตน  จสุปาโล 

โทรศัพท 074-200320, 086-5989056 
e-Mail : jussapalo@yahoo.com 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1.1 ระดับตําแหนงของทานในองคการของทาน 
 (   ) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง  
 (   ) ผูอํานวยการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 (   ) ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ /ระบบสารสนเทศ /คอมพิวเตอร /EDP Manager 
 (   ) อื่นๆโปรดระบุ ____________________________________________________ 

 
 1.2 ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงตามขอ 1.1   ______________ป  

 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 

   (   ) ตํ่าวาปริญญาตรี (   ) ปริญญาโท 
  (   ) ปริญญาตรี (   ) ปริญญาเอก 

 
1.4 อายุ______________ป 
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สวนที่ 2 ลักษณะของธุรกิจ 
 

2.1 รายไดตอปขององคการ 
 (   ) ไมเกิน 50 ลานบาท 
 (   ) มากกวา 50 ลานบาท ถึง ไมเกิน   100 ลานบาท 
 (   ) มากกวา 100 ลานบาท ถึง ไมเกิน  500 ลานบาท 
 (   ) มากกวา 500 ลานบาท ถึง ไมเกิน 1,000 ลานบาท 
 (   ) มากกวา 1,000 ลานบาท 

 

  

 2.2 จํานวนพนักงานทั้งหมด 
 (   ) ไมเกิน 300  คน 
 (   ) มากกวา 300  คน ถึง ไมเกิน  500 คน 
 (   ) มากกวา 500  คน ถึง ไมเกิน  1,000 คน 
 (   ) มากกวา 1,000  คน 
  

  2.3 รูปแบบการจัดองคการ ของทานเปนแบบใด 
 (   ) องคการตามหนาที่งาน  แบงเปนฝายตาง ๆ เชน  ฝายผลิต ฝายขาย ฝายทรัพยากร

มนุษย และฝายอื่น ๆ  
 (   ) องคการตามกระบวนการ แบงตามชนิดสินคา หรือแบงตามลูกคา หรือแบงตามเขต

การขาย  หรือแบบอื่น ๆ 
 (   ) องคการแบบผสม โดยแบงองคการตามหนาที่งาน และแบงตามกระบวนการดวย 
 (   )       อื่น  ๆ  โปรด

ระบุ_______________________________________________________ 
 

  2.4 รูปแบบการถือหุนและผูบริหาร องคการของทานเปนแบบใด 
 (   ) เปนองคการที่ผูถือหุนรายใหญเปนคนไทย และมีผูบริหารระดับสูงสวนใหญเปนคน

ไทย 
 (   ) เปนองคการที่ผูถือหุนรายใหญเปนคนไทย และมีผูบริหารระดับสูงสวนใหญเปนคน

ตางชาติ 
 (   ) เปนองคการที่ผูถือหุนรายใหญเปนคนตางชาติ และมีผูบริหารระดับสูงสวนใหญเปน

คนตางชาติ 
 (   ) เปนองคการที่ผูถือหุนรายใหญเปนคนตางชาติ และมีผูบริหารระดับสูงสวนใหญเปน

คนไทย 
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2.5 ประเภทอุตสาหกรรม ขององคการทานจัดเปนประเภทใด 
 (   ) ทรัพยากร  (   ) วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม 
 (   ) อสังหาริมทรัพยและกอสราง   (   ) ธุรกิจการเงิน 
 (   ) บริการ  (   ) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
 (   ) เทคโนโลยี  (   ) สินคาอุปโภคบริโภค 
    (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ_________ 

 
สวนที่ 3 กลยุทธธุรกิจ  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดําเนินงาน 
 

3.1 องคการของทานมีแผนกลยุทธธุรกิจหรือไม 
  (   ) ไมมี   
  (   ) มี เปนแผนกลยุทธธุรกิจจากป พ.ศ.________ถึงป พ.ศ._________ 
   แผนกลยุทธธุรกิจจัดทําโดย________________________________ 

 
3.2 องคการของทานมีกิจกรรมในการวางแผนกลยุทธธุรกิจอะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก  (   ) กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ 
 (   ) ประเมินสภาพแวดลอมภายใน  (   ) ระบุกลยุทธระดับองคการ 
 (   ) ประเมินกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ  (   ) ระบุกลยุทธระดับธุรกิจ 
 (   ) ประเมินผลการดําเนินงานของธุรกิจ  (   ) ระบุกลยุทธระดับหนาที่งาน 
 (   ) กําหนดวิสัยทัศน  (   ) มีการกําหนดงบประมาณ 
 (   ) กําหนดพันธกิจ  (   ) มีแนวทางการนํากลยุทธไป

ดําเนินงาน 
 (   ) กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ  (   ) การกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย

การดําเนินงาน 
 (   ) กําหนดแนวทางการติดตามและควบคุม  (   ) อื่น ๆ โปรด

ระบุ___________________ 
    

DPU



 211

 
3.3 องคการของทานมีแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม 

  (   ) ไมมี  
  (   ) มี เปนแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ._____ถึงป พ.ศ._______ 
   แผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําโดย______________________ 

 
3.4 องคการของทานมีกิจกรรมในการวางแผนกลยุทธ เทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) ประเมินสภาพแวดลอมภายนอก (   ) กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 (   ) ประเมินสภาพแวดลอมภายใน (   ) มีการกําหนดงบประมาณ  
 (   ) วิเคราะหความกาวหนาของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(   ) มีแนวทางการนํากลยุทธไปดําเนินงาน 

 (   ) พิจารณาแผนกลยุทธธุรกิจ (   ) กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายการดําเนินงาน 
    (   ) กําหนดวิสัยทัศน เทคโนโลยีสารสนเทศ (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________ 
    (   ) กําหนดพันธกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________ 
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3.5 ขอใหทานประเมินและใหคะแนนองคการของทาน  เกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้  โดยกําหนดเกณฑ

การใหคะแนนดังนี้ มีการดําเนินงานมากที่สุด เทากับ  5 คะแนน  มีการดําเนินงานมาก  เทากับ 4 คะแนน   
มีการดําเนินงานปานกลาง เทากับ  3 คะแนน  มีการดําเนินงานนอย เทากับ  2 คะแนน  มีการดําเนินงาน
นอยที่สุด  เทากับ 1 คะแนน  กรุณาประเมินและใหคะแนนทุกขอ 

  จุดเนนในการดําเนินธุรกิจ     คะแนน 
องคการเนนความเปนผูนําเรื่องตนทุนในการผลิตหรือการดําเนินงาน  
องคการนําเสนอสินคาหรือบริการตอลูกคาที่ มีความโดดเดนแตกตางจากคูแขง  
องคการมุงผลิตหรือเสนอสินคาหรือบริการแกลูกคาเฉพาะกลุมอยางชัดเจน  
องคการนํานวัตกรรมมาใชในการดําเนินงาน  
องคการขยายตัวโดยนําเสนอสินคาหรือบริการ เพิ่มขึ้น เพื่อใหครบวงจร  
องคการใหความสําคัญกับลูกคา  
องคการใหความสําคัญกับผูจัดจําหนายวัตถุดิบหรือคูคา  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
 ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 
มีการแลกเปลี่ยนความรูธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางกัน  
มีการติดตอสื่อสารระหวางผูบริหารกับผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  
ผูบริหารรักษาคํามั่นสัญญาที่สนับสนุนการดําเนินงานตาม กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่กําหนด 

 

ผูบริหารตระหนักถึงความสําคัญของศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนํามาใชงาน  
ผูบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เปดโอกาสใหผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปมีสวนรวมในการวางแผนธุรกิจ  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
 การมีสวนรวมของผูบริหารในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 
กําหนดกลยุทธธุรกิจที่ชัดเจนเพียงพอ เพื่อนําไปสูกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เขาไปมีสวนรวม ในการวางแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รวมกันจัดลําดับความสําคัญของโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะใชงาน  
สนับสนุนการลงทุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับวัตถุประสงคขององคการ  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________   
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สวนที่ 4  การใชระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสนับสนุนการดําเนินงาน 
4.1 องคการของทานมีระบบสารสนเทศหลักอะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) ระบบจัดซื้อวัตถุดิบ (   ) ระบบริการหลังการขาย 
 (   ) ระบบเพื่อการผลิตหรือการบริการ (   ) ระบบบริหารสินคาคงคลัง 
 (   ) ระบบการขายและวิเคราะหตลาด (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ__________ 
 (   ) ระบบคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ___________ 
 (   ) ระบบบริหารการขนสง (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ___________ 

 

4.3 องคการของทานมี เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศเหลานี้ อะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) ระบบอีเมล  (e-Mail) 
 (   )  เว็บไซตองคการ (Web Site) 
 (   )  ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 
 (   ) ระบบบริหารทรัพยากรองคการ (Enterprise Resource Planning System)  
 (   ) ระบบบริหารลอจิสติกสและโซอุปทาน (Logistic and Supply Chain Management  System) 
 (   ) ระบบบริหารลูกคาสัมพันธ  (Customer Relationship Management System) 
 (   ) ระบบการจัดการความรู (Knowledge Managenent System) 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ______________________________________________________ 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ______________________________________________________ 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ______________________________________________________ 

 
4.4 การพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก และระบบสารสนเทศสนับสนุนที่สําคัญของ องคการของทานใชแนวทางใด

(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) มีทีมงานสําหรับพัฒนาระบบขึ้นใชงานเองภายในองคการ 
 (   ) วาจางที่ปรึกษา หรือผูพัฒนาระบบภายนอกองคการ เปนผูดําเนินการให 
 (   ) จัดซื้อซอฟตแวรประยุกต หรือระบบสารสนเทศสําเร็จรูป เขามาใชงาน 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________________________________ 

4.2 องคการของทานมีระบบสารสนเทศสนับสนุน อะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (   ) ระบบฝกอบรม 
 (   ) ระบบบัญชี การเงิน (   ) กรุปแวร เชน Lotus Note 
 (   ) ระบบจัดซื้อวัสดุและอุปกรณสํานักงาน (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________ 
 (   ) ระบบบริหารสินทรัพย (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ_________ 
 (   ) ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ___________ 
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4.4 องคการของทานมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ อะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) และหรือ
โนตบุค 

(   ) อุปกรณเครือขายฮับ 
(Hub)หรือ สวิทช (Switch)  

 (   ) เครื่องพิมพเลเซอร อิงคเจ็ท และหรือแบบจุด (   ) อุปกรณ Barcode หรือ 
Handheld หรือ RFID 

    (   ) เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) (   ) ระบบสํารองขอมูล 
 (   ) เราทเตอร (Router) (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ______ 
 (   ) โมเด็ม (Modem) (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ______ 
    (   ) ระบบรักษาความปลอดภัย เชน Firewall, 

Antivirus อื่น ๆ 
(   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________ 

 
4.5 องคการของทานมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) อะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) เครื่อง Application Server (   ) เครื่อง Web Application Server 
 (   ) เครื่อง Database Server (   ) เครื่อง Proxy Server 
 (   ) เครื่อง Mail Server (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________ 
 (   ) เครื่อง Web Server (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________ 

 
4.6 องคการใชงานระบบอินเทอรเน็ตหรือไม  

 (   ) ไมมีการใชงาน   
 (   ) มีการใชงาน   
  ถามีเปนการเชื่อมตอประเภทใด    

(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
  

  (   )  Dial Up (   ) ISDN 
  (   )  Leased Line (   ) อื่น ๆ โปดระบุ____ 
  (   )  ADSL (   ) อื่น ๆ โปดระบุ____ 

 
4.7 องคการของทานมีการใช เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายอะไรบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 (   ) ระบบเครือขาย LAN (   ) วิทยุสื่อสาร 
 (   ) ระบบเครือขาย MAN (   ) ระบบอินทราเน็ต 
 (   ) ระบบเครือขาย WAN (   ) ระบบเอ็กทราเน็ต 
    (   ) ระบบเครือขายไรสาย Wireless LAN, WiMAX (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________ 
 (   ) ระบบโทรศัพท (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________ 
    (   ) ระบบสัญญาณดาวเทียม (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________ 
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4.8 การพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก และระบบสารสนเทศสนับสนุนที่สําคัญของ องคการของทานใชแนวทางใด

(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) มีทีมงานสําหรับพัฒนาระบบขึ้นใชงานเองภายในองคการ 
 (   ) วาจางที่ปรึกษา หรือผูพัฒนาระบบภายนอกองคการ เปนผูดําเนินการให 
 (   ) จัดซื้อซอฟตแวรประยุกต หรือระบบสารสนเทศสําเร็จรูป เขามาใชงาน 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________________________________ 

4.9 การบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนการซอมบํารุง การดูแลรักษา ระบบตาง ๆ องคการของทานใช
แนวทางใด 

 (   ) มีทีมงานสําหรับใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคการ 
 (   ) วาจางผูใหบริการภายนอกองคการ เปนผูดําเนินการให 
 (   ) แบบผสม มีทีมงานใหบริการ และวาจางจากผูใหบริการภายนอกดวย 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ________________________________ 

 
4.10 รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการของทานเปนแบบใด  
 (   ) เปนแบบรวมศูนยเต็มรูปแบบ โดยมีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สามารถดําเนินการ ดานการจัดการ 

 ดานบุคลากร ดานสถานที่ และดานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สวนกลาง 
 (   ) เปนแบบกระจายอํานาจเต็มรูปแบบ โดยใหอํานาจกับหนวยตาง ๆ  สามารถดําเนินการ  ดานการจัดการ 

ดานบุคลากร ดานสถานที่ และดานทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดเอง 
 (   ) เปนแบบกึ่งรวมศูนย กึ่งกระจายอํานาจ โดยมีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศรับผิดชอบงานสวนกลาง และมี

หนวยงานอื่น ๆ  มีอิสระในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยหนวยงานนั้น ๆ เอง 
 (   ) อื่น ๆ   โปรดระบุ_____________________________________________________ 
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4.11 เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ ที่องคการทานใชงาน มีสวนชวยสนับสนุนการดําเนินงาน 

อยางไรบาง  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 (   ) มีสวนชวยลดตนทุนของการทําธุรกิจ 
 (   ) มีสวนชวยลดตนทุนของลูกคา และหรือผูจัดหาวัตถุดิบ 
 (   ) มีสวนชวยทําใหสินคาและบริการมีความแตกตางออกไป จากคูแขงในอุตสหากรรมเดียวกัน 
 (   ) ทําใหสินคาและหรือบริการมีความนาสนใจเพิ่มโอกาสทางการตลาด 
 (   ) มีสวนชวยในการสรางหรือผลิตสินคาตอบสนองสําหรับลูกคาเฉพาะกลุมอยางชัดเจน 
 (   ) มีสวนชวยในการบริการตอบสนองสําหรับลูกคาเฉพาะกลุมอยางชัดเจน 
 (   ) มีบทบาทสําคัญในสรางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ๆ ในขั้นตอนทางธุรกิจ 
 (   ) การสรางสินคาหรือบริการใหม ๆ มีสวนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศอยูดวย 
 (   ) มีสวนชวยในการบริหารจัดการ กับการขยายตัวของธุรกิจไปยังตางจังหวัดหรือตางประเทศ 
 (   ) มีสวนชวยเพื่อสรางความหลากหลาย ใหกับสินคาหรือบริการอื่น ๆ 
 (   ) มีสวนชวยทําเกิดการเช่ือมโยงกับลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ และหรือคูคาอื่น ๆ  
 (   ) ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการธุรกิจสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการ เพื่อทําธุรกิจรวมกัน

ได 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________________________ 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________________________ 
 (   ) อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________________________ 
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สวนที่  5 ประสิทธิผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5.1 ขอใหทานประเมินและใหคะแนน  คุณภาพสารสนเทศสนับสนุนการทํางาน และคุณภาพระบบคอมพิวเตอร
หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ มีคุณภาพมากที่สุด เทากับ  5 
คะแนน  มีคุณภาพมาก  เทากับ 4 คะแนน   มีคุณภาพปานกลาง เทากับ  3 คะแนน  มีคุณภาพนอย เทากับ  2 
คะแนน  มีคุณภาพนอยที่สุด  เทากับ 1 คะแนน   กรุณาประเมินและใหคะแนนทุกขอ  

  คุณภาพสารสนเทศสนับสนุนการทํางาน คะแนน 
มีความถูกตอง  
มีความนาเชื่อถือ  
เขาใจไดงาย  
สารสนเทศเปนปจจุบัน  
มีความสมบูรณ ครบถวนในการใชงาน  
มีสวนสนับสนุนการตัดสินใจ  
มีคุณสมบัติเชิงเปรียบเทียบ  
สามารถใชงานตรงตามเวลา  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
 คุณภาพระบบคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 
สามารถเรียนรูไดงาย  
สามารถใชงานไดงาย  
มีความสะดวกในการใชงาน  
มีความเร็วในการตอบสนอง  
มีความยืดหยุนในการใชงาน  
มีความนาเชื่อถือ  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________   
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5.2 ใหทานประเมินระดับความพึงพอใจ ดานคุณภาพการบริการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขององคการโดยภาพรวม  โดยขีด    ลงในชองวางที่ทานเลือก 1 = มีความพึงพอใจนอย
ที่สุด  5 = มีความพึงพอใจมากที่สุด  
 

ระดับความพึงพอใจ 
              ดานคุณภาพการบริการ       1 

 นอยสุด 
2 3 4 5  

มากที่สุด 
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสํานักงาน อุปกรณ และ
เครื่องมือ ที่มีสวนชวยในการใหบริการดีขึ้น  

     

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ เขาใจความตองการ และเขาใจ
ความรูสึกผูรับบริการ  

     

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพรอมและ กระตือรน
และมีอัธยาศัยดีในการใหบริการ  

     

ความรูของเจาหนาที่ ที่ใหบริการสรางความเชื่อมั่นในการ
บริการ  

     

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใหบริการตามขอตกลง
ไดอยางถูกตอง 

     

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใหบริการ ตาม
กําหนดเวลา 
  

     

  
              ดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

การไดรับ ขอมูลและสารสนเทศเพื่อดําเนินงาน 
 

     

ความสามารถของระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

     

การปฏิบัติงานของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

     

บริการทั้งหมดที่ไดรับจากฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5.3  ขอใหทานประเมินและใหคะแนน   ผลประโยชนโดยภาพรวมจาก  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ที่สงผล
กระทบตอการดําเนินงานขององคการ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้  ผลประโยชนโดยภาพรวมมากที่สุด  
เทากับ  5 คะแนน  ผลประโยชนโดยภาพรวมมาก   เทากับ 4 คะแนน   ผลประโยชนโดยภาพรวมปานกลาง เทากับ  3 
คะแนน  ผลประโยชนโดยภาพรวมนอย เทากับ  2 คะแนน  ผลประโยชนโดยภาพรวมนอยที่สุด  เทากับ 1 คะแนน   
กรุณาประเมินและใหคะแนนทุกขอ 

 
ผลประโยชนโดยภาพรวมจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 

ชวยทําใหตนทุนในการดําเนินงานลดลง  
ชวยสรางหรือพัฒนาสินคาและบริการใหม ๆ  
ชวยปรับปรุงสินคาและบริการใหมีคุณภาพดีขึ้น  
ชวยปรับปรุงในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการ  
ชวยสรางความสัมพันธกับผูจัดจําหนายและคูคา  
ชวยสรางความสัมพันธและความพึงพอใจใหกับลูกคา  
มีสวนชวยทําใหสวนแบงทางการตลาดเพิ่มขึ้น  
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________   
อื่น ๆ โปรดระบุ____________________________________________________   
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ภาคผนวก ข   
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 
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แบบสัมภาษณ (Semi-Structured Interview Form) 
สําหรับถามผูบริหารธุรกิจ  

ช่ือ – สกุล ผูตอบ:____________________________________________ 
องคการ:__________________________________________________ 
ประเภทอุตสาหกรรม:_______________________________________  
ฝายหรือแผนก:_____________________________________________
ตําแหนง:__________________________________________________ 
วันที่สัมภาษณ:_____________________________________________ 
เวลาเริ่มตนสมัภาษณ:________________________________________ 
เวลาเริ่มส้ินสุดสัมภาษณ:_____________________________________ 
รวมระยะเวลาทั้งส้ิน:________________________________________ 
 

1.  ทานมีความเห็นอยางไร ในเรื่องความกาวหนาและการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความสําคัญ สําหรับการดําเนินธุรกิจของในแตละอุตสาหกรรม 

2.  กลยุทธธุรกิจของทานคืออะไร โปรดระบุ เชน การใหบริการลูกคาเฉพาะกลุมหรือ
อ่ืน ๆ และกลยุทธดังกลาวประสบความสําเร็จหรือไม อยางไร  

3.  อะไรเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหกลยุทธธุรกิจที่กลาวมา ประสบความสําเร็จ 
4.  ในการจดัทาํแผนธุรกิจ ใคร หรือ หนวยงานใด มีบทบาทสําคัญ มี ผูบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีสวนรวมหรือไม อยางไร 
5. ในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธธุรกิจ มีการวิเคราะหถึงการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ มาชวยดวยหรือไม  ถาหากมีการวิเคราะหถึงการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ประเมินวาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ในปจจุบันขององคการเพียงพอ หรือไม ที่จะ
สนับสนุนกลยุทธธุรกิจ หากไมเพียงพอไดมีการวางแผนในการจัดหา หรือพัฒนาเพิ่มเติมหรือไม 
อยางไร 

6.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอะไร ที่มีความสําคัญตอการสนับสนุนกลยุทธธุรกิจ           
อาจตอบไดมากกวา 1 ระบบ สนับสนุนอยางไร และระบบดังกลาวมีจุดแข็ง และจุดออนอยางไร 

7.  รูปแบบองคการในปจจุบัน มีสวนสําคัญ ตอความสําเร็จตอกลยุทธธุรกิจ อยางไร  
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แบบสัมภาษณ (Semi-Structured Interview Form) 
สําหรับถามผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ือ – สกุล ผูตอบ:____________________________________________ 
องคการ:__________________________________________________ 
ประเภทอุตสาหกรรม:_______________________________________  
ฝายหรือแผนก:_____________________________________________
ตําแหนง:__________________________________________________ 
วันที่สัมภาษณ:_____________________________________________ 
เวลาเริ่มตนสมัภาษณ:________________________________________ 
เวลาเริ่มส้ินสุดสัมภาษณ:_____________________________________ 
รวมระยะเวลาทั้งส้ิน:________________________________________ 

1.  ทานมีความเห็นอยางไร ในเรื่องความกาวหนาและการใชงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ มีความสําคัญ สําหรับการดําเนินธุรกิจของในแตละอุตสาหกรรม 

2.  กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหรือไม ถามีคืออะไร และประสบความสําเร็จ
หรือไม เพียงใด  

3.  อะไรเปนปจจัยสําคัญ ที่ทาํใหกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศที่กลาวมา ประสบ
ความสําเร็จ 

4.  ในการจดัทาํแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ ใคร หรือ หนวยงานใด มีบทบาท
สําคัญ มี CEO หรือผูบริหารธุรกิจอื่นๆ เขามามีสวนรวมหรือไม อยางไร 

5.  ในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวิเคราะหถึงการ
เชื่อมโยงกับกลยุทธธุรกิจมาชวยดวยหรือไม  ถาหากมีการวิเคราะหถึงการเชื่อมโยง มีการประเมิน
วาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปจจบุันขององคการเพียงพอ หรือไม ที่จะสนับสนุนกลยุทธ
ธุรกิจ หากไมเพียงพอ ไดมีการวางแผนในการจัดหา หรือพัฒนาเพิ่มเตมิหรือไม อยางไร 

6.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบาง ที่มีความสําคัญตอการสนับสนุนกลยุทธ
ธุรกิจ อาจตอบไดมากกวา 1 ระบบ สนับสนุนอยางไร และระบบดังกลาวมีจุดแข็งและจุดออน
อยางไร 

7.  รูปแบบองคการในปจจุบนั มีสวนสําคญั ของความสําเร็จตอกลยุทธเทคโนโลยี  
สารสนเทศอยางไร  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ของผูบริหารธุรกิจ 
 
สมมติฐานที่ 1 ประเภทอุตสาหกรรมองคการธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล ตอความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกนั 
Descriptives 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
 N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 95% 

Confidence 
Interval for 

Mean 

 Minimum Maximum 

     Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

  

ทรัพยากร 17 8.4706 2.01835 .48952 7.4328 9.5083 6.00 12.50 
อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

17 11.0098 2.58163 .62614 9.6825 12.3372 6.67 15.50 

บริการ 24 11.2222 2.73273 .55782 10.0683 12.3762 6.67 15.50 
เทคโนโลยี 16 13.0417 3.12487 .78122 11.3765 14.7068 6.67 18.50 
วัตถุดิบสินคา
อุตสาหกรรม 

19 11.1491 3.09963 .71110 9.6551 12.6431 8.00 19.17 

ธุรกิจการเงิน 19 11.1404 3.53259 .81043 9.4377 12.8430 5.33 20.00 
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร 

20 9.8917 2.66572 .59607 8.6441 11.1393 6.17 16.67 

สินคาอุปโภค
บริโภค 

18 9.8889 3.14466 .74120 8.3251 11.4527 3.83 16.33 

Total 150 10.7233 3.06910 .25059 10.2282 11.2185 3.83 20.00 
 
Test of Homogeneity of Variances 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

.725 7 142 .651 
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ANOVA 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
      Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Between 
Groups 

(Combined)   212.751 7 30.393 3.624 .001 

  Linear Term Unweighted .521 1 .521 .062 .804 
    Weighted .066 1 .066 .008 .929 
    Deviation 212.685 6 35.447 4.227 .001 
Within 
Groups 

    1190.739 142 8.385    

Total     1403.491 149     
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
Scheffe  
    Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 95% 
Confidence 

Interval 

 

(I) ประเภท
อุตสาหกรรม 

(J) ประเภท
อุตสาหกรรม 

   Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ทรัพยากร อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

-2.5392 .99324 .483 -6.3243 1.2459 

  บริการ -2.7516 .91796 .263 -6.2499 .7466 
  เทคโนโลยี -4.5711 1.00864 .007 -8.4149 -.7273 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-2.6785 .96675 .369 -6.3627 1.0056 

  ธุรกิจการเงิน -2.6698 .96675 .373 -6.3539 1.0144 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

-1.4211 .95527 .946 -5.0615 2.2193 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

-1.4183 .97935 .953 -5.1504 2.3138 

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

ทรัพยากร 2.5392 .99324 .483 -1.2459 6.3243 
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  บริการ -.2124 .91796 1.000 -3.7106 3.2858 
  เทคโนโลยี -2.0319 1.00864 .772 -5.8756 1.8119 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-.1393 .96675 1.000 -3.8235 3.5448 

  ธุรกิจการเงิน -.1305 .96675 1.000 -3.8147 3.5536 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

1.1181 .95527 .986 -2.5222 4.7585 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

1.1209 .97935 .988 -2.6112 4.8531 

บริการ ทรัพยากร 2.7516 .91796 .263 -.7466 6.2499 
  อสังหาริมทรัพย

และกอสราง 
.2124 .91796 1.000 -3.2858 3.7106 

  เทคโนโลยี -1.8194 .93461 .802 -5.3811 1.7422 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
.0731 .88923 1.000 -3.3156 3.4618 

  ธุรกิจการเงิน .0819 .88923 1.000 -3.3069 3.4706 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

1.3306 .87674 .940 -2.0106 4.6717 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

1.3333 .90292 .948 -2.1075 4.7742 

เทคโนโลยี ทรัพยากร 4.5711 1.00864 .007 .7273 8.4149 
  อสังหาริมทรัพย

และกอสราง 
2.0319 1.00864 .772 -1.8119 5.8756 

  บริการ 1.8194 .93461 .802 -1.7422 5.3811 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
1.8925 .98257 .811 -1.8519 5.6369 

  ธุรกิจการเงิน 1.9013 .98257 .807 -1.8431 5.6457 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

3.1500 .97127 .171 -.5514 6.8514 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

3.1528 .99496 .196 -.6389 6.9444 

วัตถุดิบสินคา
อุตสาหกรรม 

ทรัพยากร 2.6785 .96675 .369 -1.0056 6.3627 

  อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

.1393 .96675 1.000 -3.5448 3.8235 
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  บริการ -.0731 .88923 1.000 -3.4618 3.3156 
  เทคโนโลยี -1.8925 .98257 .811 -5.6369 1.8519 
  ธุรกิจการเงิน .0088 .93951 1.000 -3.5716 3.5891 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

1.2575 .92769 .967 -2.2778 4.7928 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

1.2602 .95247 .971 -2.3695 4.8900 

ธุรกิจการเงิน ทรัพยากร 2.6698 .96675 .373 -1.0144 6.3539 
  อสังหาริมทรัพย

และกอสราง 
.1305 .96675 1.000 -3.5536 3.8147 

  บริการ -.0819 .88923 1.000 -3.4706 3.3069 
  เทคโนโลยี -1.9013 .98257 .807 -5.6457 1.8431 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-.0088 .93951 1.000 -3.5891 3.5716 

  เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร 

1.2487 .92769 .969 -2.2866 4.7840 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

1.2515 .95247 .973 -2.3783 4.8812 

เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร 

ทรัพยากร 1.4211 .95527 .946 -2.2193 5.0615 

  อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

-1.1181 .95527 .986 -4.7585 2.5222 

  บริการ -1.3306 .87674 .940 -4.6717 2.0106 
  เทคโนโลยี -3.1500 .97127 .171 -6.8514 .5514 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-1.2575 .92769 .967 -4.7928 2.2778 

  ธุรกิจการเงิน -1.2487 .92769 .969 -4.7840 2.2866 
  สินคาอุปโภค

บริโภค 
.0028 .94082 1.000 -3.5825 3.5881 

สินคาอุปโภค
บริโภค 

ทรัพยากร 1.4183 .97935 .953 -2.3138 5.1504 

  อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

-1.1209 .97935 .988 -4.8531 2.6112 

  บริการ -1.3333 .90292 .948 -4.7742 2.1075 
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  เทคโนโลยี -3.1528 .99496 .196 -6.9444 .6389 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-1.2602 .95247 .971 -4.8900 2.3695 

  ธุรกิจการเงิน -1.2515 .95247 .973 -4.8812 2.3783 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

-.0028 .94082 1.000 -3.5881 3.5825 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
Scheffe  
  N Subset for alpha = .05  
ประเภทอุตสาหกรรม  1 2 
ทรัพยากร 17 8.4706  
สินคาอุปโภคบริโภค 18 9.8889 9.8889 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 20 9.8917 9.8917 
อสังหาริมทรัพยและกอสราง 17 11.0098 11.0098 
ธุรกิจการเงิน 19 11.1404 11.1404 
วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม 19 11.1491 11.1491 
บริการ 24 11.2222 11.2222 
เทคโนโลยี 16  13.0417 
Sig.  .311 .150 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 18.491. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
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สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการจดัองคการธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล ตอความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน 
 
Group Statistics 
  รูปแบบองคการ N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
ความสอดคลองระหวาง   
กลยุทธเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

องคการตามหนาที่
งาน 

87 10.3218 2.72985 .29267 

  องคการแบบผสม 63 11.2778 3.42953 .43208 
 

Independent Samples Test 
  Levene's 

Test for 
Equality of 
Variances 

 t-test for 
Equality 
of Means 

      

  F Sig. t df Sig.  
(2-tailed)

Mean 
Difference 

Std. 
Error 
Differ
ence 

95% 
Confidence
Interval of 

the 
Difference 

 

         Lower Upper 
ความ
สอดคลอง
ระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยี
สารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ 

Equal 
variances 
assumed 

6.129 .014 -1.899 148 .059 -.9559 .50334 -1.95060 .03872 

 Equal 
variances not
assumed 

  -1.832 114.55
8 

.070 -.9559 .52187 -1.98971 .07783 
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สมมติฐานที่ 3  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยุทธธุรกิจ  มี
ความสัมพันธในเชิงบวก ตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
Correlations 
    ความสอดคลองระหวางกลยุทธ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ 

ประสิทธิผลการดําเนนิงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 

Pearson Correlation 1 .582 

  Sig. (2-tailed) . .000 
  N 150 150 
ประสิทธิผลการดําเนนิงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

Pearson Correlation .582 1 

  Sig. (2-tailed) .000 . 
  N 150 150 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน ของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สมมติฐานที่ 1 ประเภทอุตสาหกรรมองคการธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล ตอความสอดคลองระหวาง
กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกนั 
Descriptives 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
  N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 95% 

Confidence 
Interval for 
Mean 

  Minimum Maximum 

          Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

    

ทรัพยากร 20 9.5000 2.88726 .64561 8.1487 10.8513 4.83 15.33 
อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

17 10.8627 2.93343 .71146 9.3545 12.3710 6.67 15.50 

บริการ 22 10.6136 3.55991 .75898 9.0353 12.1920 5.33 18.67 
เทคโนโลยี 17 13.4216 3.24525 .78709 11.7530 15.0901 7.33 18.50 
วัตถุดิบสินคา
อุตสาหกรรม 

19 11.3246 2.97130 .68166 9.8924 12.7567 7.83 17.33 

ธุรกิจการเงิน 18 10.5463 3.64244 .85853 8.7350 12.3576 6.17 19.33 
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร 

19 9.9298 2.50266 .57415 8.7236 11.1361 6.00 16.67 

สินคาอุปโภค
บริโภค 

18 9.4722 2.83895 .66915 8.0604 10.8840 3.50 13.50 

Total 150 10.6700 3.24230 .26473 10.1469 11.1931 3.50 19.33 
 
Test of Homogeneity of Variances 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

.786 7 142 .600 
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ANOVA 
ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
      Sum of 

Squares 
df Mean SquareF Sig. 

Between 
Groups 

(Combined)   201.438 7 28.777 2.994 .006 

  Linear Term Unweighted 5.706 1 5.706 .594 .442 
    Weighted 3.912 1 3.912 .407 .525 
    Deviation 197.527 6 32.921 3.425 .003 
Within 
Groups 

    1364.921 142 9.612     

Total     1566.359 149       
 
Multiple Comparisons 
Dependent Variable: ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ  
Scheffe  
  
  

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 95% 
Confidence 

Interval 

  

(I) ประเภท
อุตสาหกรรม 

(J) ประเภท
อุตสาหกรรม 

      Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ทรัพยากร อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

-1.3627 1.02275 .970 -5.2603 2.5348 

  บริการ -1.1136 .95787 .987 -4.7639 2.5367 
  เทคโนโลยี -3.9216 1.02275 .047 -7.8191 -.0240 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-1.8246 .99323 .846 -5.6096 1.9605 

  ธุรกิจการเงิน -1.0463 1.00728 .993 -4.8849 2.7923 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

-.4298 .99323 1.000 -4.2149 3.3552 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

.0278 1.00728 1.000 -3.8108 3.8664 

อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

ทรัพยากร 1.3627 1.02275 .970 -2.5348 5.2603 
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  บริการ .2491 1.00117 1.000 -3.5662 4.0644 
  เทคโนโลยี -2.5588 1.06341 .566 -6.6113 1.4937 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-.4618 1.03505 1.000 -4.4062 3.4826 

  ธุรกิจการเงิน .3164 1.04854 1.000 -3.6794 4.3123 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

.9329 1.03505 .997 -3.0115 4.8773 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

1.3905 1.04854 .971 -2.6053 5.3863 

บริการ ทรัพยากร 1.1136 .95787 .987 -2.5367 4.7639 
  อสังหาริมทรัพย

และกอสราง 
-.2491 1.00117 1.000 -4.0644 3.5662 

  เทคโนโลยี -2.8079 1.00117 .352 -6.6232 1.0074 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-.7109 .97099 .999 -4.4112 2.9894 

  ธุรกิจการเงิน .0673 .98535 1.000 -3.6877 3.8224 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

.6838 .97099 .999 -3.0165 4.3841 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

1.1414 .98535 .987 -2.6136 4.8964 

เทคโนโลยี ทรัพยากร 3.9216 1.02275 .047 .0240 7.8191 
  อสังหาริมทรัพย

และกอสราง 
2.5588 1.06341 .566 -1.4937 6.6113 

  บริการ 2.8079 1.00117 .352 -1.0074 6.6232 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
2.0970 1.03505 .766 -1.8474 6.0414 

  ธุรกิจการเงิน 2.8753 1.04854 .383 -1.1205 6.8711 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

3.4917 1.03505 .133 -.4527 7.4361 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

3.9493 1.04854 .056 -.0465 7.9451 

วัตถุดิบสินคา
อุตสาหกรรม 

ทรัพยากร 1.8246 .99323 .846 -1.9605 5.6096 

  อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

.4618 1.03505 1.000 -3.4826 4.4062 
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  บริการ .7109 .97099 .999 -2.9894 4.4112 
  เทคโนโลยี -2.0970 1.03505 .766 -6.0414 1.8474 
  ธุรกิจการเงิน .7783 1.01976 .999 -3.1079 4.6644 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

1.3947 1.00588 .963 -2.4385 5.2280 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

1.8523 1.01976 .854 -2.0338 5.7385 

ธุรกิจการเงิน ทรัพยากร 1.0463 1.00728 .993 -2.7923 4.8849 
  อสังหาริมทรัพย

และกอสราง 
-.3164 1.04854 1.000 -4.3123 3.6794 

  บริการ -.0673 .98535 1.000 -3.8224 3.6877 
  เทคโนโลยี -2.8753 1.04854 .383 -6.8711 1.1205 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-.7783 1.01976 .999 -4.6644 3.1079 

  เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร 

.6165 1.01976 1.000 -3.2697 4.5026 

  สินคาอุปโภค
บริโภค 

1.0741 1.03345 .993 -2.8642 5.0124 

เกษตรและ
อุตสาหกรรม
อาหาร 

ทรัพยากร .4298 .99323 1.000 -3.3552 4.2149 

  อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

-.9329 1.03505 .997 -4.8773 3.0115 

  บริการ -.6838 .97099 .999 -4.3841 3.0165 
  เทคโนโลยี -3.4917 1.03505 .133 -7.4361 .4527 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-1.3947 1.00588 .963 -5.2280 2.4385 

  ธุรกิจการเงิน -.6165 1.01976 1.000 -4.5026 3.2697 
  สินคาอุปโภค

บริโภค 
.4576 1.01976 1.000 -3.4285 4.3437 

สินคาอุปโภค
บริโภค 

ทรัพยากร -.0278 1.00728 1.000 -3.8664 3.8108 

  อสังหาริมทรัพย
และกอสราง 

-1.3905 1.04854 .971 -5.3863 2.6053 

  บริการ -1.1414 .98535 .987 -4.8964 2.6136 

DPU



 235

  เทคโนโลยี -3.9493 1.04854 .056 -7.9451 .0465 
  วัตถุดิบสินคา

อุตสาหกรรม 
-1.8523 1.01976 .854 -5.7385 2.0338 

  ธุรกิจการเงิน -1.0741 1.03345 .993 -5.0124 2.8642 
  เกษตรและ

อุตสาหกรรม
อาหาร 

-.4576 1.01976 1.000 -4.3437 3.4285 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจ 
Scheffe  
  N Subset for 

alpha = .05 
  

ประเภทอุตสาหกรรม   1 2 
สินคาอุปโภคบริโภค 18 9.4722   
ทรัพยากร 20 9.5000   
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 19 9.9298 9.9298 
ธุรกิจการเงิน 18 10.5463 10.5463 
บริการ 22 10.6136 10.6136 
อสังหาริมทรัพยและกอสราง 17 10.8627 10.8627 
วัตถุดิบสินคาอุตสาหกรรม 19 11.3246 11.3246 
เทคโนโลยี 17   13.4216 
Sig.   .851 .117 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 18.627. 
b  The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I error levels are not 
guaranteed. 
 
สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการจดัองคการธุรกิจที่แตกตางกัน สงผล ตอความสอดคลองระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธธุรกิจแตกตางกัน 
 
Group Statistics 
  รูปแบบองคการ N Mean Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

ความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กับกลยุทธธุรกิจ 

องคการตาม
หนาที่งาน 

89 10.0768 2.71744 .28805 

  องคการแบบ
ผสม 

61 11.5355 3.74056 .47893 
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Independent Samples Test 
    Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

  t-test for 
Equality of 
Means 

            

  F Sig. t df Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

 

                  Lower Upper 
ความสอดคลอง
ระหวางกลยุทธ
เทคโนโลยี
สารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ 

Equal 
variances 
assumed 

11.625 .001 -2.766 148 .006 -1.4587 .52729 -2.50074 -.41674 

  Equal 
variances not 
assumed 

    -2.610 102.146 .010 -1.4587 .55888 -2.56725 -.35023 

 
 
สมมติฐานที่ 3  ความสอดคลองระหวางกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกบักลยุทธธุรกิจ  มี
ความสัมพันธในเชิงบวก ตอประสิทธิผลการดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Correlations 
    ความสอดคลองระหวางกลยุทธ

เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ
ธุรกิจ 

ประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสอดคลองระหวางกล
ยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กลยุทธธุรกิจ 

Pearson Correlation 1 .514

  Sig. (2-tailed) . .000
  N 150 150
ประสิทธิผลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Pearson Correlation .514 1

  Sig. (2-tailed) .000 .
  N 150 150
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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