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 ในอดีตนั้นหนวยงานตาง ๆ มองเห็นคอมพิวเตอรเปนเพียงเครื่องพิมพดีด หรือ เครื่องคิดเลข
ราคาแพงซึ่งไมมีประโยชนอะไรมากไปกวาการชวยทําตัวเลขและรายงานไดรวดเร็วเทานั้น  ที่สําคัญยัง
มองวาคอมพิวเตอรเปนภาระดานการเงินที่หนวยงานมีแตจะตองจายออกไปไมมีที่ส้ินสุด  ดังนั้นผู
บริหารหนวยงานจึงไมไดทุมเทความสนใจในการบริหารจัดการดานคอมพิวเตอรมากนัก   ตอมาเมื่อ
ประเทศตาง ๆ เชน สิงคโปร  ไตหวัน  ฮองกง ไดแสดงใหเห็นเปนตัวอยางวาสามารถใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศเปนเครื่องมือในการสรางความมั่งคั่งใหแกประเทศได  อีกทั้งไดนํามาใชชวยใหหนวยงานตาง ๆ 
ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากขึ้น   ผูบริหารระดับสูง
ในหนวยงานตาง ๆ ของไทยจึงเริ่มหันมาสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น  และเริ่มพิจารณาหาทาง
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานที่จะชวยสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศและของหนวย
งานใหเพิ่มขึ้น 
 ความพยายามที่จะพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอยูหลายดานดวยกันและดานหนึ่งที่มี
ความสําคัญมากก็คือการแตงตั้งผูบริหารระดับสูงของหนวยงานใหเปนผูบริหารสารสนเทศระดับสูง 
(Chief Information Officer  หรือ CIO) 
 เมื่อเทียบกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนของไทยแลวอาจกลาวไดวา  ภาคเอกชนได
เห็นความสําคัญและแตงตั้งผูทําหนาที่เปน CIO มากอนหนวยงานภาครัฐ   แตประเด็นเรื่องการแตงตั้ง 
CIO  ในภาครัฐไดรับการประชาสัมพันธและผลักดันจนเปนที่รูจักกันแพรหลายมากกวา 
 ปจจุบันนี้ในภาครัฐนั้นมีการกําหนดวาหนวยงานระดับกรมทุกแหงจะตองแตงตั้งผูบริหาร
ระดับสูงทานหนึ่งใหทําหนาที่เปน CIO  หนาที่ที่กําหนดขึ้นนี้ยังไมถึงขั้นเปนตําแหนงตางหาก  แตให
เปนหนาที่พิเศษซึ่งผูที่ไดรับมอบหมายจะตองทํางานนี้ใหไดผล   การกําหนดเชนนี้ยังมีปญหาอยูบาง
เพราะผูที่ไดรับมอบหมายจํานวนมากเปนผูบริหารระดับสูงซ่ึงไมไดเกี่ยวของหรือเขาใจเทคโนโลยีสาร
สนเทศและการสื่อสารมากนัก   ทําใหไมสามารถชี้นําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพไดมากขึ้น 
 บทความนี้ตองการอธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของ CIO เพื่อใหสามารถเปนผูนําทาง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานไดอยางแทจริง 
 



CIO กับวิวัฒนาการในการใชไอซีที 
 การประยุกตคอมพิวเตอรในหนวยงานตาง ๆ เร่ิมตนมาประมาณครึ่งศตวรรษแลว  ในชวงแรก
อาจกลาวไดวาการใชและการบริหารยังไมมีแนวทางหรือขั้นตอนที่ชัดเจนนัก   ตอมาในชวงป 1970 
เปนตนมาการใชและการบริหารเริ่มมีแนวทางชัดเจนขึ้นหลังจากที่บริษัทไอบีเอ็มไดนําคอมพิวเตอร
ตระกูล 360 ออกมาจําหนายอยางกวางขวางไปทั่วโลก  และเริ่มกําหนดวิธีการคิดเงินคาซอฟตแวรแทน
การแจกจายซอฟตแวรใหหนวยงานตาง ๆ ใชโดยไมคิดมูลคา    
 หลังจากความสนใจใชคอมพิวเตอรเพิ่มมากขึ้นในทศวรรษที่ 70 นั้นสถาบันการศึกษาตาง ๆ ก็
เร่ิมพัฒนาหลักสูตรทางดานคอมพิวเตอรขึ้น  ที่เดนก็คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอร
ธุรกิจ หรือ การประมวลผลขอมูล  และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร   ทําใหบุคลากรทางดานคอมพิวเตอร
เพิ่มมากขึ้นและหนวยงานสามารถใชบุคลากรเหลานี้สรางงานประยุกตไดมากขึ้น 
 โดยที่เครื่องคอมพิวเตอรตระกูล IBM 360 และเครื่องคอมพิวเตอรของบริษัทอื่น ๆ ลวนเปน
เครื่องชนิดเมนเฟรมที่มีราคาแพง   ดังนั้นการประยุกตในชวงนั้นจึงเนนไปที่การลดคาใชจายในการ
ดําเนินงานของหนวยงานหรือของบริษัทมากกวาดานอื่น    ผูใชเองก็ไมไดแสดงความสนใจที่จะเรียนรู
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมากนัก   คงปลอยใหเปนหนาที่ของบุคลากรคอมพิวเตอรที่จะดูแลระบบ
คอมพิวเตอรของหนวยงาน   สวนตนเองนั้นสนใจที่จะไดรับบริการที่นาเชื่อถือจากคอมพิวเตอรอยาง
รวดเร็วเทาที่ตนเองตองการใชเทานั้น   พูดงาย ๆ ก็คือผูใชยังคงไมตองการสัมผัสหรือใชงานระบบ
คอมพิวเตอรโดยตรง 
 สําหรับทางดานบุคลากรคอมพิวเตอรเองนั้น  การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรยังคงใชภาษา
คอมพิวเตอรยุคที่สองและสาม   ผูพัฒนารูรายละเอียดของทุกคําส่ังภายในระบบและสามารถตรวจสอ
บทบทวนปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไปจนถึงคําส่ังที่ทําใหเกิดปญหานั้น ๆ ได 
 ผูบริหารงานคอมพิวเตอรในชวงทศวรรษที่ 70 นั้นยังไมไดมีตําแหนงเปน CIO อาจจะเปนเพียง
แค MIS Manager หรือผูจัดการแผนก MIS เทานั้น   และบทบาทหนาที่ของพวกเขาในชวงนี้นอกจาก
การเปนผูนําของแผนกแลวก็คือการดูแลใหการบริการคอมพิวเตอรนาเชื่อถือและเปนไปตามที่ผูใชคาด
หวังไว 
 ตอมาในชวงทศวรรษที่ 80 กระบวนทัศน (Paradigm) ทางดานการใชคอมพิวเตอรในหนวย
งานเริ่มเปลี่ยนไป   ไอบีเอ็มเปนผูบุกเบิกพัฒนาคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer  หรือ PC)  
และไดทําใหการใชงานคอมพิวเตอรแพรกระจายออกไปอยางกวางขวางทั่วโลก  ตลอดจนไปสูมือผูใช
ทุกเพศ  ทุกวัย และทุกอาชีพ    การใชคอมพิวเตอรในหนวยงานระยะนี้เร่ิมเปลี่ยนไป เปนแบบผสม
ผสานระหวางการใชเมนเฟรมที่ทํางานในแบบ Centralization กับการใชเครื่องพีซีเปนเอกเทศในแผนก



ตาง ๆ    ซ่ึงหมายความวาศูนยคอมพิวเตอรหรือแผนก MIS เร่ิมศูนยเสียอํานาจในการที่จะกําหนดทิศ
ทางการใชและพัฒนางานประยุกตคอมพิวเตอรของหนวยงานโดยรวม 
 เมื่อเครื่องพีซีเริ่มกระจายออกไปอยางกวางขวางแลว  บริษัทผูผลิตซอฟตแวรจํานวนมากก็เร่ิม
เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาซอฟตแวรสําเร็จสําหรับใชทั้งในงานสวนตัว และในงานของสํานักงาน   ซอฟตแวรที่
หาซื้อมาใชไดทันทีเหลานี้มีความสามารถและคุณภาพทั่วไปมากกวาซอฟตแวรที่บุคลากรคอมพิวเตอร
จะสามารถพัฒนาขึ้นใชเองได  ดังนั้นหนวยงานจํานวนมากจึงเริ่มหันมาซื้อซอฟตแวรสําเร็จใชแทนการ
พัฒนาซอฟตแวรเอง   การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหกิจกรรมดานซอฟตแวรในศูนยคอมพิวเตอรหรือฝาย 
MIS เปลี่ยนแปลงไป   และผูบริหารสารสนเทศระดับสูงตองหันไปเนนที่การจัดหาซอฟตแวรใหตรง
กับความตองการของหนวยงานใหไดมากที่สุด   เร่ืองนี้สําคัญมากและอันที่จริงมีบริษัทขนาดใหญบาง
แหงในประเทศไทยเองก็ประสบปญหานี้จนถึงกับตองสูญเสียเงินไปเปนจํานวนมากเมื่อซอฟตแวร
สําเร็จที่ซ้ือมาไมสามารถใชงานไดตามที่กําหนดไว 
 ในชวงทศวรรษที่ 90  กระบวนทัศนในการใชงานคอมพิวเตอรไดเปลี่ยนแปลงไปอีก  ในชวงนี้
ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับใชเปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรขนาดเล็กจนกาวหนามากและได
กลายเปนระบบการใชงานพื้นฐานของหนวยงานแทบทุกแหง    พัฒนาการที่นํามาสูการเปนเครือขาย
คอมพิวเตอรนั้นตองกลาววาเปนเรื่องปกติธรรมดามาก  เพราะการทํางานในหนวยงานตาง ๆ นั้นจําเปน
จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและสารสนเทศระหวางผูปฏิบัติงาน   ตองมีการสื่อสารกัน  ตองมีการ
ทํางานรวมกัน   การใชงานคอมพิวเตอรในระบบเมนเฟรมนั้นเอื้ออํานวยตอการทํางานลักษณะนี้อยูแลว  
แตเมื่อแผนกตาง ๆ นําเครื่องพีซีมาใชแบบเอกเทศการประสานงานกันภายในหนวยงานก็กลับกลายเปน
เร่ืองยาก   ดังนั้นเมื่อเทคโนโลยีระบบเครือขายกาวหนาและใชงานไดสะดวกหนวยงานตาง ๆ จึงหันมา
เชื่อมโยงเครื่องพีซีในหนวยงานเขาเปนเครือขายเดียวกัน 
 ความจําเปนทางดานเครือขายยังเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะในชวงปลายทศวรรษที่ 90 นั้นระบบอิน
เทอรเน็ตไดกลายเปนเครื่องมือที่จําเปนของหนวยงานและบริษัททุกแหง     ผูบริหารระดับสูงเริ่มพูดกัน
ถึงเรื่องอินเทอรเน็ต  ประโยชนที่จะไดจากระบบอินเทอรเน็ต  และการกาวไปสูยุคอินเทอรเน็ต   
 เมื่อเปนเชนนี้จุดสนใจของผูบริหารสารสนเทศระดับสูงจึงมาอยูที่การดูแลใหมีการวางเครือ
ขายคอมพิวเตอรไปยังผูใชทั่วหนวยงานไดอยางทั่วถึง  ขณะเดียวกันก็ตองวางแผนใหระบบเครือขาย
นั้นมีแบนดวิธที่พอเพียงทั้งในการใชภายในและการเชื่อมตอไปยังระบบอินเทอรเน็ต   
 ประเด็นสําคัญที่ตามมาจากการมีระบบเครือขายก็คือ  การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือขายใหปลอดภัยจากการกอกวนทั้งจากไวรัสคอมพิวเตอรและจากแฮกเกอรผูกอกวนทั้งหลาย  การ



ปองกันนี้เปนสิ่งที่ละเลยไมไดหากหนวยงานไมตองการใหหนวยงานตองประสบกับความสูญเสียทั้ง
ทางดานขอมูลและทางดานธุรกิจ 
 ในชวงตั้งแตป 2000 เปนตนมา    หนวยงานยิ่งเผชิญหนากับความจําเปนที่จะตองพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกาวหนามากยิ่งขึ้น   หนวยงานหลายแหงเริ่มเปลี่ยนความสนใจจากการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อการทําบัญชี  มาเปนการจัดเก็บขอมูลเพื่อใหทราบความสนใจของลูกคาและทิศทางของตลาด  
นอกจากนั้นยังเนนที่การสรางความสัมพันธในดานการดําเนินงานกับพันธมิตร  งานประยุกตอยางเชน 
Customer Relationship Management (CRM),  Supply Chain Management,  Call Center, Business 
Intelligence เร่ิมเปนที่สนใจมากขึ้น  นําไปสูการใชเทคโนโลยีอยางเชน Data Warehouse  และ Data 
Mining 
 เมื่อถึงจุดนี้หนวยงานหลายแหงเริ่มพบวา  งานดานไอซีทีไดขยายตัวไปจนเกินกวาที่จะ
สามารถตามทันโดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก   หนวยงานจึงเริ่มสงสัยวา
จําเปนดวยหรือไมที่จะตองดําเนินงานดานไอซีทีเอง   และที่สุดก็ไดคําตอบวาไมจําเปน   ทางที่ดีหนวย
งานควรเนนที่จะดูแลและพัฒนาภารกิจหลักของหนวยงานใหกาวหนา  และจัดซื้อบริการดานไอซีทีจาก
บริษัทที่เชี่ยวชาญทางดานนี้มามากกวา   นั่นนําไปสูการใชบริการจากภายนอก หรือ Outsourcing มาก
ขึ้น 
 
บทบาทของ CIO 
 CIO  เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอการจัดหาและใหบริการดานไอซีทีแกหนวยงาน  การจัดหา
นั้นจะเปนการพัฒนาระบบขึ้นใชเอง  ซ้ือระบบสําเร็จมาใช  หรือการใชบริการจากภายนอกนั้น เปน
เร่ืองนโยบายที่ CIO ควรจะชั่งน้ําหนักและนําเรื่องขึ้นหารือกับผูบริหารระดับสูงเพื่อใหทั้งหนวยงาน
ปฏิบัติตาม    
 บทบาทการเปนผูกําหนดนโยบายนั้นเปนเรื่องสําคัญมาก   ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารนั้นจําเปนที่หนวยงานจะตองกําหนดนโยบายที่แนนอนและตองใหผูเกี่ยวของทุกคนเขา
ใจทั้งนโยบายและเหตุผลที่อยูเบื้องหลังนโยบายเหลานั้นดวย    CIO จําเปนจะตองทราบวาหนวยงานจะ
ตองมีนโยบายอะไรบาง   และจะตองพิจารณาเลือกนโยบายที่เหมาะสมมาใช   ตัวอยางนโยบายที่สม
ควรพิจารณากําหนดและประกาศไดแก 

• นโยบายในการจัดหาอุปกรณไอซีที  
• นโยบายในการจัดหาซอฟตแวรและระบบ 
• นโยบายในการจัดเก็บและใชงานขอมูล 



• นโยบายในการใหบริการอินเทอรเน็ต 
� นโยบายในการประกันคุณภาพ 

 ตอจากบทบาทในการกําหนดนโยบายก็คือบทบาทในการกําหนดมาตรฐาน   นโยบายเปนเพียง
เคาโครงหรือกรอบของแนวทางที่หนวยงานควรจะตองเลือกเดินอยางกวาง ๆ    การปฏิบัติเปนเพียงแต
ตองเลือกใหอยูภายในกรอบเทานั้น    สวนมาตรฐานเปนขอกําหนดที่แนนอนและตายตัว   เมื่อหนวย
งานไดกําหนดมาตรฐานขึ้นแลวก็จําเปนที่ทุกฝายและทุกคนจะตองยึดมาตรฐานนั้นในการปฏิบัติอยาง
เครงครัด   หากหยอนคลายไปก็จะไมใชมาตรฐาน 
 CIO  เปนผูที่จะตองประกาศมาตรฐานตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานไอซีทีของหนวยงาน 
ซ่ึงอาจจะเปนหัวหนาศูนยคอมพิวเตอร หรือ คณะกรรมการอํานวยการไอซีที (ICT  Steering 
Committee) ก็ได     CIO เองไมใชผูที่จะกําหนดมาตรฐานขึ้นเอง  แตอาจจะแนะนําใหเกิดมาตรฐาน
หรือส่ังการใหมีการพิจารณารางมาตรฐานขึ้นแลวนํามาประกาศใชในหนวยงานก็ได   ตัวอยางมาตร
ฐานทางดานไอซีทีที่หนวยงานควรกําหนดไดแก 

• มาตรฐานทางดาน Platform ของหนวยงาน 
• มาตรฐานทางดานอุปกรณ 
• มาตรฐานทางดานบุคลากร 
• มาตรฐานทางดานการพัฒนาระบบ 
• มาตรฐานทางดานขอมูล 
 CIO  ตองพิจารณากําหนดโครงสรางองคกรของศูนยคอมพิวเตอร หรือ แผนก MIS โดย

พิจารณาจากนโยบายของหนวยงาน  แลวกําหนดภารกิจที่จะตองทําใหสอดคลองกับนโยบาย  จากนั้น
จึงกําหนดตําแหนงและภารกิจของกําลังคนที่จะอยูในโครงสรางองคกรนั้นโดยยึดมาตรฐานทางดาน
บุคลากรที่ไดกําหนดขึ้น    โดยทั่วไปแลวโครงสรางองคกรของฝายที่ใหบริการไอซีทีนั้นมีความสําคัญ
มาก   หากกําหนดโครงสรางไวไมเหมาะสมการดําเนินงานก็อาจจะไมราบรื่นและไมมีประสิทธิภาพ
มากเทาที่ควร 

 CIO  ตองประกาศแผนงานของศูนยคอมพิวเตอรหรือแผนก MIS  โดยแผนงานนี้ CIO อาจสั่ง
การใหทางศูนยคอมพิวเตอรจัดทําขึ้น  หรือหากไมมีประสบการณมากพอที่จะจัดทําแผนไดก็อาจจะวา
จางที่ปรึกษาภายนอกใหมาดําเนินการให   แผนงานของศูนยคอมพิวเตอรหรือแผนก MIS นั้นควร
กําหนดเปนสองระดับ   ระดับแรกคือแผนแมบท (Master Plan) หรือ แผนกลยุทธ (Strategic Plan)  ซ่ึง
เปนแผนที่ระบุทิศทางในการใหบริการไอซีทีของหนวยงานวาในสามปขางหนาจะไปทางใด  จะขยาย
การใหบริการไปมากนอยเพียงใด  และการใหบริการนั้นจะตอบสนองยุทธศาสตรของหนวยงานไดมาก



นอยเพียงใด    แผนระดับที่สองก็คือแผนงานประจําปซ่ึงใชสําหรับการตั้งงบประมาณดานไอซีที และ
การกําหนดกิจกรรมที่จะตองดําเนินการในปนั้น 
 ในฐานะผูบริหารทางดานไอซีทีของหนวยงาน   CIO จะตองพิจารณาวาแผนแมบท และ แผน
งานประจําปนั้นสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานหรือไม   มีกิจกรรมที่จะชวยใหหนวยงานดําเนิน
งานตามภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดหรือไม   หากเห็นวาแผนงานนั้นไมสอดคลองกับ
นโยบายหรือไมไดอางอิงหลักการที่เหมาะสม CIO ก็ควรจะสั่งการใหจัดทําแผนงานขึ้นมาใหพิจารณา
ใหม 
 การมีแผนงานนั้นเปนเรื่องจําเปนเพราะนอกจากจะใชเปนแผนที่สําหรับดําเนินการแลว  ยังใช
เปนเครื่องมือในการประสานงานกับหนวยงานยอยอ่ืน ๆ  รวมทั้งใชเปนเงื่อนไขสําหรับการตั้งงบ
ประมาณดวย    เมื่อ CIO อนุมัติแผนงานแลว  ก็เทากับ CIO อนุมัติวงเงินงบประมาณที่จัดทําขึ้นมา
พรอมกับแผนงานประจําปหรือแผนแมบทนั้นโดยปริยาย   ดังนั้น CIO ควรพิจารณาแผนงานควบคูไป
กับวงเงินงบประมาณที่ตองการดวย   หากไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหได  ก็ควรพิจารณาปรับแก
แผนงานใหสอดคลองกับวงเงินที่สามารถจะจัดสรรใหได 
 บทบาทสําคัญอีกดานหนึ่งของ CIO ก็คือการเปนผูไกลเกลี่ยและแกปญหา    โดยปกติแลวการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ในหนวยงานยอมประสบปญหาในดานตาง ๆ เปนประจํา    ยิ่งงานไอซีทีซ่ึงเปนงาน
บริการที่จะตองจัดใหแกหนวยงานยอยทุกแหงในหนวยงานหลักดวยแลวยิ่งอาจจะประสบปญหาได
มากขึ้นเปนเงาตามตัว   ปญหาสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือปญหาการกําหนดลําดับของระบบที่จะตองจัดหา
หรือพัฒนาขึ้นกอน   เมื่อศูนยคอมพิวเตอรหรือแผนก MIS กําหนดวาจะพัฒนาระบบใดกอนหลังแลว  
การกําหนดนั้นยอมตองกระทบตอผูใชที่ไมไดรับการเลือก  และอาจสงผลใหเกิดความขัดแยงไดเพราะ
ผูใชรายนั้นอาจจะดิ้นรนแสวงหาบริการไอซีทีจากภายนอกเอง หรืออาจจัดหาระบบมาใชงานเอง  วิธี
การแกปญหาของผูใชเชนนี้จะทําใหเกิดความยุงยากไดในภายหลัง  ดังนั้น CIO จะตองเขามาชวยไกล
เกลี่ยสรางความเขาใจใหแกผูใช  และหาทางแกปญหาใหโดยละมุนละมอม 
 บทบาทสําคัญไมแพกันอีกอยางหนึ่งก็คือบทบาทในฐานะผูนําดานไอซีทีของหนวยงาน  ใน
บทบาทนี้ CIO จะตองเปนตัวแทนของหนวยงานในการนําเสนอแผนงานและงบประมาณขึ้นไปสูระดับ
สูง  หรือตอบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียจากภายนอก   นอกจากนั้นยังจะตองสามารถสรางความเชื่อถือ
และเชื่อมั่นในบริการไอซีทีที่ตนเองรับผิดชอบดวย 
 ในการเปนตัวแทนของหนวยงานนี้  จําเปนที่ CIO จะตองคอยกํากับดูแลและวัดผลการดําเนิน
งานและการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรหรือแผนก MIS อยูเสมอ   ในการแสดงบทบาทนี้ผูบริหาร



จะตองประชุมรับฟงรายงานผลการดําเนินการจากผูบริหารศูนยคอมพิวเตอรหรือแผนก MIS เปน
ประจํา   จะตองชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหดีขึ้น 
 
ประเด็นวิกฤติสําหรับ CIO 
 แฮรริส เคิรนสและคณะไดยกประเด็นวิกฤติในหนวยงานที่ผูบริหารไอซีทีหรือ CIO จะตอง
ประสบมาใหพิจารณา   มีหลายประเด็นที่ไดกลาวถึงไปแลวขางตนในสวนที่เกี่ยวกับกับทบาท  แตก็ยัง
มีอีกหลายประเด็นที่สมควรนําไปหาทางบริหารจัดการใหเหมาะสม 

• การจัดเทคโนโลยีใหสมดุลกับการบริการลูกคา 
• การสงเสริมใหเกิดการสื่อสารที่ไดผลในหนวยงาน 
• การจัดหนวยงานเพื่อรองรับแนวคิดเรื่ององคกรแบบใหม 
• การแกปญหาความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางบุคลากรที่ทํางานตามแบบเกา กับบุคลากรที่

ทํางานแบบใหม 
• การกําหนดบทบาทการสนับสนุนและความรับผิดชอบในงานไอซีที 
• การกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน และการนําขอมูลไปใช 
• การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
• กระบวนการรื้อปรับระบบ (Reengineering) 
• การจัดการความเปลี่ยนแปลง 
• การเลือกและการใชเครื่องมือสําหรับจัดการระบบ 
• การจัดหา  เก็บรักษา และพัฒนาพนักงาน 
• การสรางระบบงานประยุกตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
� การจัดการทรัพยากรที่ขาดแคลนใหรองรับเทคโนโลยีที่มีความแตกตางหลากหลาย 

 
สรุป 
 CIO  คือผูบริหารสูงสุดทางดานไอซีทีของหนวยงานแตอาจจะไมใชเปนผูที่ทําหนาที่บริหาร
งานสูงสุดของหนวยงานก็ได    CIO ในภาครัฐของไทยนั้นทางคณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหเปนหนาที่
ของรองผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน  เชนรองปลัดกระทรวง  รองอธิบดี  หรือ รองผูอํานวยการ   
 การมีตําแหนง CIO ในหนวยงาน  ทําใหทุกคนในหนวยงานเชื่อมั่นวามีผูดูแลสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานดานไอซีทีของหนวยงานดําเนินไปไดอยางราบรื่น    กอนหนาที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนดให
มีตําแหนงนี้นั้น   การใชไอซีทีในหนวยงานสวนใหญอยูในสภาพลาหลัง  เพราะผูบริหารระดับสูงไมได



เห็นความสําคัญของไอซีที   หรือถึงแมผูบริหารระดับสูงบางทานจะเห็นความสําคัญจริงก็ประสบ
ปญหาวาไมทราบจะทําอยางไรจึงจะพัฒนางานดานไอซีทีใหกาวหนาได 
 ในฐานะผูที่รับผิดชอบตอการใหบริการไอซีทีโดยตรง   CIO จึงมีบทบาทสําคัญหลายประการ
นับตั้งแตการเปนผูนํา  เปนผูไกลเกลี่ย  เปนผูกํากับดูแล  และ เปนผูกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานตาง ๆ 
ออกมาบังคับใช    CIO แตละคนจะตองศึกษาบทบาทเหลานี้ใหเขาใจและจะตองแสดงบทบาทใหสม
กับที่ไดรับความไววางใจใหเปนผูนําดานไอซีทีของหนวยงาน 
 
    ___________________________ 


