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Business Strategy ; How do we get there?

Developing Strategy

Corporate Strategy

Business 
Strategy

Functional 
Strategy

การพัฒนากลยุทธ์

กลยทุธร์ะดบัหนา้ที่

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ

กลยุทธ์ระดับองค์กร



Business Level Strategy

Porter’s Generic Model 

Focus Strategy

“เช่ียวชาญเฉพาะกลุ่ม”

Cost  Leadership

เป็นผูน้ ำดำ้นตน้ทนุ

Differentiation

“เน้นความ
แตกต่าง”

Narrow

Board



Strategic 
Planning

“ตอนน้ีเราอยูจุ่ดไหน”

“เราตอ้งการจะไปถึงไหน”

“เราจะท าอยา่งไร”

“ปฏิบติัจริงและตรวจสอบได”้



การเลอืกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ



การประยกุตใ์ช ้IT ในปัจจุบนัและแนวโนม้อนาคต
Now
• Computer

• Database

• E-Commerce

• E-Payment

• Data Security

• Digital Optimization

• Wireless Technology

• Virtual Office

• Messaging Application

• Mobile Technology

Future

Chip 

Storage / Cloud 

Object Oriented 

Self Healing Computer

Quantum Computer

Nano Technology
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วิธีการให้ได้มาซึง่ระบบสารสนเทศ

•ซื้อระบบส าเร็จรูปมาใช้ (Application Software 
Packages)

• การพัฒนาโดยผู้ใช้ (End User Computing)

• ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดท าระบบให้ 

(IT-Outsourcing) 

• การสร้างทีมงานคอมพิวเตอรข์ึ้นในหน่วยงาน 
(Information System Unit , In House 
Information System Development)
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IT - Outsourcing 

•การวา่จ้างบริษัทอื่น เข้ามาด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศให้
องค์กร รวมถึงการอกกแบบ พฒันาโปรแกรมและบริหารจดัการ ดแูล
ตลอดจนบ ารุงรักษาระบบ ตามความต้องการขององค์กร ภายใต้
สญัญาร่วมกนั
•IT Outsourcing

•ลกัษณะของการท า Outsourcing 
•Strategic Focus
•Economics Reasons
•Market Forces
•Technical Consideration
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IT-Outsourcing 

•ข้อดีของ Outsourcing
• ต้นทนุการพฒันาระบบลดลง (Reduce of Cost)
•ได้รับคณุภาพการบริการตามต้องการ (On Demand)
• โปรแกรมสามารถยืดหยุน่ได้ (Flexibility)
•สามารถประมาณการการลงทนุได้ (Cost Budgeting)
•ไม่สญูเสียก าลงัคนภายในในการพฒันา

•ข้อเสียของ Outsourcing
•การควบคมุของระบบสารสนเทศอาจตกอยูใ่นอ านาจของบริษัทภายนอก
•ขาดความอิสระในการบริหารระบบ ต้องพึง่พาบริษัทภายนอกตลอดเวลา
• เสียงตอ่การร่ัวไหลของข้อมลูส าคญั
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Off-the-shelf Software Package

•การเลือกซื้อโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ที่มีขายในท้องตลาด 
ซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะ เช่น โปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี 
โปรแกรมการจัดการสินค้าคงคลัง โปรแกรมเกี่ยวกับการ
ขายสินค้าหน้าร้าน ซึ่งอาจต้องมาปรับปรุงบ้างตามความ
เหมาะสม 

•ข้อดีของการซื้อซอฟท์แวร์ส าเร็จรูป คือ ลดต้นทุนเงิน 
เวลาและก าลังคน  โปแกรมส่วนใหญ่ไม่ต้อง Test ใช้งาน
ได้เลย การปรับปรุงเป็นไปโดยง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
สามารถทดลองโปรแกรมได้ก่อนซื้อจริง (Trial) และมัก
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ขาย 

•ข้อเสีย อาจไม่ตรงกับความต้องการขององค์กรที่แท้จริง  
บาง Application ก็ไม่ได้ใช้ เปลืองหน่วยความจ า
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•การพจิารณาเลอืกซือ้ซอฟท์แวรส์ าเรจ็รปู
• Functions : ความสามารถในการท างาน ตอบสนองความต้องการ
หรือไม่

• Flexibility : มีความยืดหยุ่นในการใช้หรือไม่ ผู้ขายพร้อมปรับปรุง
ให้หรือไม่

• User Friendliness : โปรแกรมใช้งานง่าย เข้าใจได้รวดเร็ว

• Database File Characteristic : พิจารณาลักษณะแฟ้มข้อมูล

• Installation Effort : ความยากง่ายของการติดตั้งระบบ

• Maintenance : ความยากง่ายในการดูแลรักษาระบบ หรือ 
Upgrade

• Documentation : ความยากง่ายในการใช้คู่มือใช้งาน

• Vendor Quality : คุณภาพผู้ขาย ความน่าเชื่อถือและแนวโน้ม
กิจการ

• Cost : ต้นทุนซื้อหรือราคาคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ มีส่วนควบ
อะไรบ้าง 
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End-user Computing :EUC
•วิธี EUC คือการออกแบบพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศโดยผู้ใช้ระบบเอง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาก
เนื่องมาจาก
• คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์-ซอฟท์แวร์ มีความสามารถสูงขึ้น

• คอมพิวเตอร์แข่งขันสูง ราคาจึงต่ าลง

• ซอฟท์แวร์มีมากขึ้นและมเีวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

• ผู้ใช้ระบบเริ่มมีทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์มากขึ้น

• หน่วยงานสารสนเทศในองค์กรไม่สามารถพัฒนาระบบตอบสนองความ
ต้องการได้

• การพัฒนาระบบในปัจจุบันท าได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น เพราะมี 
Tools มากขึ้น

• ความรู้เชิงธุรกิจของผู้ใช้ระบบมีมากกว่านักโปรแกรมเมอร์

• ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความต้องการควบคุมระบบเองท้ังหมด 

• ประหยัดกว่าทุกๆ วิธีที่ผ่านมา
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End-user Computing :EUC

• ปัญหาและวิธีการจัดการกับปัญหาของ EUC

• ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความเอกเทศของผู้ใช้ระบบ จึงอาจเกิดความ
ไม่มาตรฐานในการพัฒนาระบบ การจัดการ EUC ที่ดีนั้นจะต้อง

• Coordination การประสานงานระหว่างผู้ใช้ ผู้พัฒนาและ
เจ้าหน้าที่ IT ในการตั้งมาตรฐานระบบที่จะพัฒนาและเสปก
อุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อใหม่ทั้งหมด

• Support หน่วยงานสารสนเทศที่ให้การสนับสนุน ควรแนะน าผู้ใช้
ระบบ ได้แก่  การให้ค าแนะน าเรื่องเลือกตั้งระบบ ระบบที่จะใช้ 
การส ารองข้อมูล  ค าแนะน าหากเกิดข้อผิดพลาด การท าเอกสาร
ต่างๆ 

• Evaluation การประเมินผลของระบบที่พัฒนาขึ้น และวิธีการ
จัดการต่างๆ ของ EUC เพื่อหาแนวทางในการป้องกันต่อไป



In-house System Development
การพฒันาระบบสารสนเทศขึน้ใช้เองในหน่วยงาน
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วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
System Development Life Cycle : SDLC

ขั้นการศึกษาและให้ค าจ ากดัความระบบ (System Definition)

ขั้นการวเิคราะห์ระบบ (System Analysis)

ขั้นการออกแบบและเขียนโปรแกรม
(System Design and Programming

ขั้นการทดสอบระบบและการน าระบบไปใช้
(System Testing and Implementation)

ขั้นการบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance)
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System Development Life Cycle : SDLC : Waterfall 
Model

การรเิริม่โครงการ

การรเิคราะหร์ะบบปัจจบุนั
และความเป็นไปได ้

การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ

การจัดหาและการพฒันาระบบ

การทดสอบและการใชง้านจรงิ

การประเมนิหลงัการใชร้ะบบ

การบ ารงุรักษาระบบ

ยอ้นกลบัไปสูข่ัน้ตอนกอ่นหนา้หรอืสิน้สดุการท างาน
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System Definition
• เป็นกระบวนการบ่งบอกว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร
• ระบบบญัชีผิดพลาดบอ่ย ใช้บคุลากรมากเกินไป ท าอยา่งไรจงึดี เร็ว ถกูกว่าเดิม

• ปัญหาด้านบริหารจดัการระบบบญัชีภายใน (Accounting System)

• ลกูค้าต้องการความมีสะดวกในการใช้บริการ มีระบบใดบ้างช่วยได้
• ปัญหาด้านการบริการลกูค้า (Customer Service)

• มีจุดประสงค์หลัก คือ ต้องตอบค าถามได้สองข้อ 
• ท าไมเราจงึต้องการระบบใหม่
• ระบบใหมจ่ะช่วยแก้ปัญหาได้อยา่งไร 
เช่น ปัญหาเก่ียวกบัการเช็คจ านวนสินค้าในคลงัไมต่รงกบัจ านวนในบญัชีสตอ็ค
ท าไมจงึต้องการระบบใหม่ ระบบเดิมตรวจเช็คสต็อคช้า สนิค้าหาย ไมต่รงบญัชีต้อง
ท าการปรับปรุงยอดบญัชีบอ่ยครัง้  เอาผิดผู้ใดไมไ่ด้ องค์กรเสียหาย

ระบบใหมจ่ะช่วยให้ การตรวจเช็คเร็วขึน้ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และสร้างระบบการ
รับผิดชอบได้ชดัเจน  ควบคมุสินค้าคงคลงัได้ดีขึน้
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System Analysis

•กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาอยา่งละเอียด เพื่อให้ผู้พฒันาระบบเข้าใจมากขึน้
ในขอบเขต ความเป็นไปได้และสิ่งท่ีต้องการจากระบบใหมน่ัน้
•ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรม คือ 
• การพยายามเข้าใจปัญหาอยา่งแท้จริง ได้แก่การเข้าใจถงึจดุแข็ง จดุออ่นของปัญหาที่
เกิดขึน้ จากการใช้ระบบเก่าและจากการน าระบบใหมเ่ข้ามา
• การศกึษาความเป็นไปได้ของการน าระบบมาใช้  ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

ด้านเทคนิค , ด้านเศรษฐศาสตร์ , ด้านการปฏิบตัิการ ด้านตารางเวลา ด้านกฎหมาย และด้านกลยทุธ์ธรุกิจ 

• การก าหนดสิง่ท่ีต้องการจากระบบใหม ่
• ใครคือคนที่ต้องการระบบ  ต้องการไปเพ่ืออะไร ใครคือผู้ ได้รับผลของระบบ และต้องการระบบเม่ือไร  ผลลพัธ์จะถกู
สัง่ให้ผู้ใช้อย่างไร  จะฝึกอบรมอย่างไรให้ใช้ได้อย่างเต็มประสทิธิภาพ 
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System Design & Programming

•การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design)
• คือการออกแบบความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ตลอดจนการออกแบบ
ฐานข้อมูล 

• เครื่องมือที่นิยมใช้ได้แก่ Data Flow Diagram :DFD และ Entity 
Relationship Diagram : ER-Diagram และการสร้างตาราง
ค าอธิบายข้อมูล (Data Dictionary)

•การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design)
• คือการออกแบบเรื่องอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบสารสนเทศ โครงสร้าง
เครือข่าย ระบบหน่วยความจ าข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัย 
(Security System)

•การเขยีนโปรแกรม (Programming)
• การน าเอาผลลัพธ์จากการออกแบบระบบไปเขียนด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้เวลานานมาก
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0

ระบบบริการลูกคา้
ศูนยฮ์อนดา้

ลูกคา้ พนกังาน

ใบสัง่ซ่อม,
ใบเสร็จรับเงิน

รายการตรวจเช็ค,รายการซ่อม,
ขอ้มูลลูกคา้,ขอ้มูลรถ

รายการตรวจเช็คและซอ่ม

รายงานรายรับค่าอะไหล,่
รายงานรายรับค่าบริหาร,
รายงานสินคา้คงเหลือ

Data Flow Diagram : DFD
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ช่ือตาราง ช่ือเขตข้อมูล ค าอธิบาย ประเภท ขนาด PK FK Reference

Customer CusID รหสัลกูค้า Text 4 /

CusName ช่ือลกูค้า Text 30

CusSur นามสกุลลกูค้า Text 30

CusAddress ทีอ่ยู่ลกูค้า Text 100

CusTel เบอร์โทรศพัท์ลกูค้า Text 9

Employee EmpID รหสัพนกังาน Text 3 /

EmpName ช่ือพนกังาน Text 30

EmpSur นามสกุลพนกังาน Text 30

EmpAddress ทีอ่ยู่พนกังาน Text 100

EmpTel เบอร์โทรศพัท์พนกังาน Text 9

PostionNo รหสัต าแหนง่ Text 2 / Position

Position PostionNo รหสัต าแหนง่ Text 2 /

PostionName ช่ือต าแหนง่ Text 50

Color ColorNo รหสัสี Text 2 /

ColorName ช่ือสี Text 20

Brand BrandNo รหสัยี่ห้อ Text 2 /

BrandName ช่ือยี่ห้อ Text 20

Data 

Dictionary
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System Testing & Implementation
•การทดสอบระบบ (Testing)
• เพื่อให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบมัน่ใจวา่ระบบท่ีพฒันาขึน้นีจ้ะสามารถ
ท างานได้ตามคาดหวงั และเป็นการทดสอบด้วยการพยายามท าให้ระบบ
นัน้ไมส่ามารถท างานได้ (System Hardening) เพื่อหาทางแก้ไข
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
•การทดสอบมี 3 รูปแบบ คือ 

• Unit Testing : การทดสอบระบบย่อยๆ แตล่ะระบบ ไม่พร้อมกนั 
• System Testing : การทดสอบระบบทัง้ระบบ เพ่ือตรวจสอบการท างานร่วมกนัของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

• Acceptance Testing : ทดสอบการยอมรับของผู้ใช้



kulachatr C. Na 

Ayudhya
25

System Testing & Implementation

•การน าระบบไปใช้ (Implementing)
•Parallel Conversion การน าระบบใหมเ่ข้าไปใช้คูข่นานกบัระบบ
เก่า จนกวา่ระบบใหม่จะท างานโดยไร้ข้อผิดพลาด
•Direct Cut-over การน าระบบใหมเ่ข้าแทนระบบเดิม โดยตดั
ระบบเก่าทิง้อยา่งสิน้เชิง
•Pilot Study การน าระบบใหม่เข้าทดลองใช้เพียงบางหน่วยงาน 
จนกวา่จะเห็นวา่ท างานได้ดี จงึจะน าไปใช้ทัง้องค์กร
•Phased Conversion การน าระบบใหมไ่ปใช้แทนท่ีระบบเก่า
เพียงบางสว่น (Phased)  เช่น การพฒันาระบบการจดัการสินค้าคง
คลงัแผนกเดียว
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System Maintenance and 
Limit of SDLC

•การบ ารุงรักษาระบบ ได้แก่การสร้างความมัน่ใจวา่ระบบตรงกบั
ความต้องการผู้ ใช้  หากมีความต้องการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
ผู้พฒันาระบบต้องสามารถแก้ไขได้ จงึต้องมีระบบการบ ารุงรักษา 
หากการใช้งานจริงเกิดการขดัข้องทางเทคนิคตา่งๆ 
•ข้อจ ากัดของ SDLC 
• เหมาะกบัการพฒันาระบบท่ีมีรูปแบบชดัเจน หรืองานประจ า
•ใช้เวลานานในการพฒันาและไมค่อ่ยยืดหยุน่
•ใช้งบประมาณคอ่นข้างสงูในการพฒันา
• เหมาะกบัการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับองค์กรขนาดใหญ่
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การวัดความส าเร็จของระบบสารสนเทศ

•High Level of System Use
• มีผู้ใช้ระบบเป็นจ านวนมาก

•User Satisfaction with the System
• ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระบบมาก

•Favorable Attitudes
• มีความชื่นชอบ

•Achieved Objectives
• สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้

•Financial Payoff
• ลดค่าใช้จ่ายองค์กรโดยรวม
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ปัจจัยที่ท าให้ระบบสารสนเทศส าเร็จ
•ผู้ใช้ต้องให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ

•ผู้บริหารต้องเห็นความส าคัญของโครงการ สนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือ

•ทีมงานผู้พัฒนาระบบจะต้องมีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเป็นอย่างดี

•ผู้ใช้ต้องมีการก าหนดให้มีผู้ประสานงานในการพัฒนาระบบ

•อุปกรณ์ Hardware , Software ที่มีสมรรถนะที่ดี

•การพัฒนาระบบต้องมีการวางแผนโครงการที่ดีและเป็นไป
ตามแผน

•จะต้องมีการทดสอบระบบอย่างรอบคอบ

•จะต้องมีการอบรมการใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง
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ปัจจัยที่ท าให้ระบบสารสนเทศล้มเหลว

•User Involvement and Influence
(การมีสว่นร่วมและอิทธิพลของผู้ใช้มีน้อย)

•Management Support and Commitment
(ผู้บริหารไม่สนบัสนนุและไม่ท าตามค ามัน่สญัญา)

•Level of Complexity and Risk
(มีระดบัความซบัซ้อนและความเสี่ยงจากการใช้งานระบบสารสนเทศสงู)

•Management of the Implementation 
Process
(ขาดการบริหารกระบวนการในการน าระบบไปใช้งาน)



End of Chapter


