
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ผูบริหาร*
พุธทรัพย  มณีศรี**

----------------------------

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology  -  IT)
1.1  สวนประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือท่ีเรียกกันวา  IT มีสวนประกอบ

หลัก ๆ อยู 3 ประการ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2538: 14) คือ
1)  ฐานขอมูล (Data Base) ซ่ึงรวมถึงขอเท็จจริง ความรู เชน จากการเลา

ปากตอปาก การจารึก บันทึก จดหมายเหตุ หนังสือ การรวบรวมขอมูล การจัดระบบการ
จัดเก็บขอมูล และแฟมขอมูล (Data File)

2)  คอมพวิเตอร  (Computer) ซึ่งชวยในการจัดเก็บ บันทึกและประมวล
ผลท่ีถูกตองรวดเร็วขอมูล

3)  โทรคมนาคม (Telecommunication) ซึ่งชวยในการสงผลลัพทของ
การใชงานคอมพิวเตอรไปใหผูใชซึ่งอยูหางไกลไดอยางรวดเร็วและสะดวก

1.2  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดํ ารง วัฒนา (ดํ ารงค วัฒนา 2540:4) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสาร

สนเทศวา หมายถึง วิทยาการท่ีเก่ียวของกับการจัดหา การจัดเก็บ เรียกใช ประมวล แลก
เปล่ียนหรือเผยแพรขอมูลสารสนเทศดวยเทคโนโลยีอิเลกทรอนิกส ตลอดจนการน ําสาร
สนเทศและขอมูลไปปฏิบัติตามเนือ้หาของขอมูลนัน้ ๆ เพือ่บรรลุเปาหมายของผูใช

คณะอนุกรรมการการวางแผนพัฒนาสื่อสารมวลชนและสารสนเทศเพื่อ
การพัฒนาคนและสังคม (คณะอนุกรรมการการวางแผนพัฒนาสื่อสารมวลชนและสาร
สนเทศเพื่อการพัฒนาคนและสังคม 2541:3) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสาร
สนเทศวา หมายถึง เทคโนโลยีทางคอมพวิเตรการส่ือสารหรือเครือขายโทรคมนาคมท่ี
เชื่อมตอกันและน ํามาใชในการรับสงขอมูลและมัลติมิเดียเก่ียวกับความรูหรือเหตุการณ
----------------------------
* เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง  “เทคโนโลยีสารสนเทศสํ าหรับนักบริหาร”
** ขณะท่ีเขียนเรือ่งนีด้ํ ารงต ําแหนงผูชวยเลขาธิการ ก.พ.
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ท่ีเกิดข้ึน โดยผานกระบวนการประมวลผล หรือจัดใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายและ
ความสะดวกตอผูรับสาร

จากองคประกอบและความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว  ขางตน
สรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกระบวนการในการใชคอมพิวเตอรและ        โทร
คมนาคมในการรับสงขอมูลขาวสารรวมท้ังมัลติมีเดียซึ่งไดจัดรูปแบบท่ีสะดวกตอ   ผูใช
แลว
2.  ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลจากการศึกษา (ส ํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหง
ชาติ ศูนยเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกสและคอมพิเตรอแหงชาติ 2541:10) พบวา สถานภาพ
การนํ าคอมพิวเตอรเขามาใชในภาครัฐยังไมประสบความส ําเร็จ เทาท่ีควร ท้ังนี ้ เนือ่งจาก
สาเหตุหลายประการ คือ

1.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูแลวยังใชไมคุม  ไมไดเพิ่มประสิทธิภาพ
ใหรัฐ

2.  ขอมูลดอยคุณภาพ
3.  ผูบริหารไมใชขอมูล
4.  บริการประชาชนยังไมมีประสิทธิภาพ
5.  หนวยงานยังไมเชือ่มโยงกับแหลงขอมูล
6.  ระบบสารสนเทศในหนวยงานของรัฐยังไมเชือ่มโยงกันท่ัวประเทศ

3. แนวทางการปฏิรูปการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (IT 2000) (ส ํานักงานเลขานุการคณะ

กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกสและคอมพิเตรอ
แหงชาติ 2541: 46-50) ไดกํ าหนดเปาหมายในการบริการประชาชนและการบริหารรัฐไว
ดังนี้

3.1 เปาหมายในการบริการประชาชนและการบริหารรัฐ ไดกํ าหนดเปนแบบ 4ท.
หรือ 4R. คือ

1)  ท่ีเดียว (Red-tape Reduction / One -stop Service) หมายถึงการท่ี
ภาครัฐใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเร็ด ณ จุดเดียว ประชาชนสามารถขอรับบริการตาง
ๆ ของทางราชการไดท่ีหนวยงานเดียว แทนท่ีจะเดินทางไปติดตอหลายหนวยงาน
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2)  ทันใด (Rapid Response) หมายถึงการใหบริการท่ีรวดเร็ว ประชาชน
ไดรับบริการโดยไมตองผานข้ันตอนมากมาย และรัฐน ําเทคโนโลยีมาใชใไเกิด
ประโยชนสูงสุด

3)   ท่ัวไทย (Rural Coverage) หมายถึงการใหบริการท่ีประชาชน
สามารถเขาถึงไดทุกจังหวัด ทุกอํ าเภอ หรืออาจไปถึงระดับตํ าบลท่ัวประเทศ โดยไมตอง
เขามาติดตอในตัวเมือง

4)  ทุกเวลา (Round-the-clock) หมายถึงการใหบริการทุกวันตลอด   24
ชั่วโมง

3.2  เปาบริหารภาครัฐแบบ 4ท. ภายในป 2010 ไดกํ าหนดวา “ภายในป     ค.ศ.
2010 ผูบริหารของกระทรวง ควรมีระบบอยางนอย 1 ระบบ ท่ีสามารถเรียกขอมูลท่ีมีคุณ
ภาพ ทันสมัย ท่ีสรุปใหเห็นภาพรวมของท้ังประเทศ เพือ่ใชในการตัดสนิใจไดทันที ทุก
เวลา

3.3  เปาบริการประชาชนแบบ 4ท. ภายในป 2010 ไดกํ าหนดวา “ภายในป     ค.ศ.
2010 ทุกกระทรวงจะตองมีบริการประชาชน อยางนอย 1 บริการ ท่ีประชาชนสามารถ
ไปรับบริการจากท่ี ๆ เดียว ในอํ าเภอใดก็ได เวลาใดก็ได
4. การวางแผนยุทธศาสตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวางแผนกลยุทธทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เชนเดียวกับการวางแผนสมัย
ใหมอ่ืน ๆ กลาวคือตองน ําแนวคิดทางวางแผนกลยุทธมาปรับใช

4.1 ความหมายของการวางแผนยุทธศาสตร  การวางแผนยุทธศาสตร (ทศพร ศิริ
สัมพันธ 2540:10) เปนกระบวนการซึ่งองคการพยายามท่ีจะสรางอนาคตภาพของตน
และพัฒนาแนวทางการดํ าเนินการตลอดจนกรรมวิธีปฏิบัติตาง ๆ เพือ่ใหบรรลุวตัถุ
ประสงคดังกลาว

4.2 ประโยชนของการวางแผนยุทธศาสตร ทศพร ศิริสัมพนัธ (ทศพร ศิริสัมพนัธ
2540:12) ไดกลาวถึงประโยชนของการวางแผนยุทธศาสตรไว ดังนี้

1)  ชวยใหผูบริหารสนใจในเร่ืองขององคการมากข้ึน
2)  กระตุนใหผูบริหารทราบถึงปญหาอุปสรรคตลอดจนการเปล่ียนแปลง

ตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน อันเปนการลดความเสี่ยงและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
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3)  ชวยทํ าใหผูบริหารเขาใจในธรรมชาติในการดํ าเนินการและมองเห็น
ภาพการพัฒนาในอนาคต

4)  ชวยระบุถึงโอกาสและลูทางในการดํ าเนินการในอนาคต ใหการปรับ
เปล่ียนทิศทางและภารกิจงานเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม

5)  ชวยทํ าใหการกํ าหนดวัตถุประสงค แผนงาน/โครงการและการใช
ทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

6)  ชวยสรางความเขาใจท่ีถูกตองรวมกันระหวางสมาชิกและทุกฝายท่ีเก่ียว
ของเก่ียวกับทิศทางและการดํ าเนินการ ตลอดจนความคาดหวังตาง ๆ

7)  ชวยใหเกิดการประสานงานและบูรณาการทางดานความคิด การดํ าเนิน
การ แจิกรรมตาง ๆ อันเปนการผนึกกํ าลังภายในองคการ

4.3  กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร การวางแผนยุทธศาสตรเปนกระบวนการ
ท่ีตอเนือ่งและสัมพนัธกัน ดังนี้

1)  กํ าหนดภารกิจหลักขององคการ (corprate mission) วาตองการจะบรรลุ
อะไร มีจุดมุงหมายอยางไร ตองการทํ าอะไรและมีขอบเขตกวางขวางแคไหน ปรัชญา
และหลักการพื้นฐานของการดํ าเนินการคืออะไร เคร่ืองมืออุปกรณตลอดจนเทคโนโลยี
ท่ีใชเปนอยางไร เปนตน

2)  วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพองคการภายใน เพือ่จะได
ทราบขอมูลเก่ียวกับโอกาสและอุปสรรค ตลอดจนจุดออนและจุดแข็ง และน ํามา
ประเมินสถานการณวาจะเปล่ียนแปลงจากสถานภาพปจจุบันไปสูสภาพการณอันพึง
ประสงคในอนาคตไดหรือไม และจะแกไขปญหาและอุปสรรคอยางไร

3)  กํ าหนดวัตถุประสงคระยะยาวและวิเคราะหและการจัดวางกลยุทธ   จะ
ตองกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค โดยการ
วิเคราะหทางเลือกกลยุทธตาง ๆ และพิจารณาตัดสินใจเลือกกลยุทธท่ีดีท่ีสุด

4.4  องคประกอบของกลยุทธ รูปแบบองคประกอบของการจัดวางกลยุทธ อาจ
จํ าแนกไดเปน 2 ระดับ คือ

1)  กลยุทธในระดับสวนรวม เปนกลยุทธท่ีเก่ียวของกับทิศทางการดํ าเนิน
การขององคกรในอนาคตท้ังหมด ท้ังนี ้ เพื่อใหม่ันใจวาการดํ าเนินการตอไปนั้นเปนสิ่งท่ี
ถูกตองเหมาะสมท่ีสุด (doing the right things)
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2)  กลยุทธในระดับสวนงาน เปนกลยุทธเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานในแตละดาน เชน ดานการเงิน ดานบริหารงานบุคคล ดานการประชาสัมพันธ
และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน ท้ังนี ้ เพื่อใหแนใจวางานท่ีจะตองทํ าในแตละ
สวนนัน้เปนไปอยางถูกตอง (doing things right)

(โปรดดูภาพขางลางประกอบ)

กลยุทธโดยรวม

 กลยุทธดานการตลาด            กลยุทธดานการเงิน        กลยุทธดานการประชาสัมพันธ

 กลยุทธดานบริหารงานบุคคล           กลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.  การวางแผนขอมูลเชิงกลยุทธในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนขอมูลในยุค
สารสนเทศนั้น มีความจ ําเปนเปนอยางย่ิง โดยในการวางแผนขอมูลเชงิกลยุทธนัน้ จะ
ตองคํ านึงถึงสิ่งตอไปนี ้คือ

5.1  ตองสอดคลองหรือสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร เพื่อใหการบริหารองค
การในภาพรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จํ าเปนท่ีจะตองมีการวาง
แผนขอมูลในทุกดาน เชน

      - ขอมูลในการกํ าหนดภารกิจหลัก
      - ขอมูลเพื่อการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพองคการภายใน
      - ขอมูลเพือ่การตัดสนิใจ
      - ขอมูลเพือ่การกํ าหนดวัตถุประสงค
      - ขอมูลเพือ่การกํ าหนดกลยุทธหลัก
5.2  ตองคํ านึงถึงภาพรวมทุกเร่ืองขององคการและผูปฏิบัติงานทุกระดับท่ีจะใช

ประโยชนขอมูล ไมอาจคิดแตเพยีงเฉพาะดานเปนเร่ือง ๆ ไปเทานัน้



6

5.3   ตองมุงเนนอนาคต โดยตองสอดคลองกับภารกิจหรือวิสัยทัศนขององคการ
และตองเปนขอมูลท่ีทันสมัยท่ีจะชวยในการตัดสินใจลวงหนาได

5.4  ตองมุ งประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการ ชวยลดข้ันตอนและลดเว
ลามในการปฏิบัติงาน

5.5  ตองมุ งท่ีจะพัฒนาองคการใหทันสมัย รับกับการเปล่ียนแปลง โดยขอมูลตอง
ชวยใหเกิดการเรียนรูของคนในองคการ
6.  ความสํ าเร็จขององคการเกี่ยวกับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.1 ผูบริหาร ผูบริหารมีสวนสํ าคัญเปนอยางมากท่ีจะทํ าใหงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศประสบความส ําเร็จ ซึ่งอาจมองไดหลายดาน ดังนี้

6.1.1  ตัวผูบริหาร ผูบริหารจะตองสนใจในคอมพิวเตอร จะตองเรียนรูและ
ใชคอมพิวเตอรเปน นอกจากนั้น จะตองศึกษาอยูตลอดเวลาวา เทคโนโลยีสารสนเทศมี
สวนชวยในการทํ างานไดอยางไร

6.1.2  สนับสนุนผูใตบังคับบัญชา นอกจากตัวเองจะตองสนใจและเรียนรู
แลว ผูบริหารท่ีดีจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูบังคับบัญชาทุกคนเรียนรูและน ํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เชน การสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา
เรียนรูเก่ียวกับ  MS Dos,  Microsoft Word, Excel, Power Point, และ Microsoft Project
เปนตน

6.1.3  จัดหาเคร่ืองไมเคร่ืองมือ การท่ีขาราชการเรียนรูเทคโนโลยีสาร
สนเทศ แตไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีจ ําเปน ก็ไมกอใหเกิดประโยชน ดังนั้น
ผูบริหารจะตองชวยเหลือโดยการจัดหาอุปกรณท่ีจ ําเปนส ําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพือ่นํ ามาใชงาน

6.1.4  สนับสนุนใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เชน
1)  การใชแบบฟอรมตาง ๆ โดยการออกแบบการใชแบบฟอรมเชน

เดียวกัน รวมท้ังการใชโปรแกรมในภาษาเดียวกัน
2)  การสงเอกสาร เชน การวางระบบงานสารบรรณโดยใช

คอมพิวเตอร ถาเปนการติดตอสื่อสารภายใน ก็ใช Intranet หากสงเอกสารภายนอกก็ใช
Internet เปนตน
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3)  การใช Internet Phone เพื่อการติดตอประสานงานระหวางสวน
ราชขการ โดยไมเสียคาโทรศัพททางไกล

4)  การติดตามงานและโครงการตาง ๆ  การติดตามแผนงานและ
โครงการตาง ๆ ท้ังดานผลงานและทรัพยากรท่ีใชนัน้ มีความจ ําเปนมากย่ิงข้ึน การใช
เทคโนโลยีสมัยใหม โดยการใชโปรแกรมสํ าเร็จรูป เชน Microsoft Project จะชวยให
การดํ าเนินการสะดวก รวดเร็วและประหยัดมากย่ิงข้ึน

5)  การศึกษาและคนหาขอมูลทาง Internet
6.1)  การประชาสัมพันธเชิงรุกโดยการใช Homepage

6.2  ขอมูลสารสนเทศ จะตองมีครบถวน ถูกตอง คนควาไดงาย สะดวกและรวด
เร็ว

6.3  หนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองวางแผนรวมกัน ตองทํ างานเปนทีม และตองฝก
อบรมผูใชคอมพวิเตอร รวมท้ังตองใชผูรู ในเร่ืองนีโ้ดยตรง ซึ่งอาจจะตอง Contract out
ดวย

6.4  ผูปฏิบัติ จะตองตองสนใจ ตองมีความรู และท่ีส ําคัญท่ีสุด จะตองมี Service
Mind ดวย

---------------------------------

บรรณานุกรม

คณะอนุกรรมการการวางแผนพัฒนาสื่อสารมวลชนและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคน
     และสังคม,  รางแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
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     เพื่อการพัฒนาคนและสังคม  กรุงเทพฯ 2541
ดํ ารงค วัฒนา, การนํ าระบบสารสนเทศไปใชในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ,
     กรุงเทพฯ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 2540
ดํ ารงค วัฒนา, การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพฯ ส ํานักงาน ก.พ. 2540
ทศพร ศิริสัมพนัธ, การวางแผนเชิงกลยุทธ กรุงเทพฯ คณะกรรมการปฏิรูประบบ
     ราชการ 2540
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปน
     ประโยชนตอการพัฒนาประเทศ” ไอทีเพื่อประชาชน: เทคโนโลยีสารสนเทศกาวไกล
     ประชาชาติไทยกาวหนา. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ
     2538
สํ านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ศูนยเทคโนโลยีอีเล็ก
     ทรอนิกสและคอมพิเตอรแหงชาติ  ไอทีเพื่อการปฏิรูปภาครัฐ  (IT for Good
     Governance) กรุงเทพฯ 2541

-----------------------------


