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การวางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหาร
จัดการไอซีทีในหนวยงานตาง ๆ การมีแผนแมบทที่ดีชวยใหเห็นทิศทางที่หนวยงานจะใชไอซีทีในการ
สนับสนุนใหหนวยงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หนวยงานที่ไมมีแผนแม
บทไอซีทีสําหรับกํากับการดําเนินงานอาจจะใชไอซีทีเปนประจําทุกวันไดโดยไมมีปญหายุงยาก แตใน
ระยะยาวแลวอาจจะประสบปญหาไดตาง ๆ นานา โดยเฉพาะก็คือปญหาในดานการบูรณาการงาน
ประยุกตตาง ๆ ใหเปนระบบที่ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิผล ปญหาในดานความซ้ําซอนของขอ
มูลและงานประยุกตที่ทําใหเกิดความสูญเสีย และ ปญหาไมสามารถกาวตามทันเทคโนโลยีที่เติบโตรุด
หนาอยางรวดเร็วได
ดวยเหตุนี้เองผูบริหารหนวยงานที่เขาใจงานไอซีทีจึงกําหนดใหฝายไอซีทีตองจัดทําแผนแมบท
ไอซีทีขึ้นสําหรับกํากับทิศทางการใชไอซีทีของหนวยงาน การจัดทําแผนแมบทไอซีทีนั้นไมใชเรื่อง
ยากหากผูจัดทํายึดแนวทางที่ถูกตอง บทความนี้อธิบายแนวทางที่จะนําไปใชในการจัดทําแผนแมบท
ไอซีที
ผูบริหารระดับสูงกับการวางแผนแมบทไอซีที
โดยทั่วไปแลวการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันนี้จําเปนจะ
ตองมีผูรับผิดชอบอยางจริงจัง หนวยงานที่ใชไอซีทีอยางกวางขวาง เชนมหาวิทยาลัย กระทรวง
ทบวงกรม หรือ บริษัทเอกชน จําเปนจะตองแตงตั้งใหมีผูดูแลงานที่เกี่ยวของกับการใชไอซีที ผูที่ได
รับมอบหมายนั้นอาจจะทําหนาที่ประจําและมีตําแหนงทีชัดเจนอยางเชน หัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
หรือ ผูอํานวยการฝายไอซีที หรือจะกําหนดใหมีชื่ออื่นใดก็ได แตหนาที่หลักก็คือการบริหารจัดการให
หนวยงานพัฒนางานที่เกี่ยวของกับไอซีที และ ดูแลใหการใชไอซีทีเกิดประโยชนสูงสุด
การบริหารจัดการไอซีทีที่สําคัญมากที่จะตองดําเนินการกอนก็คือการวางแผนแมบทไอซีที
ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานมีแผนที่ชัดเจนวาจะตองจัดซื้อจัดหาอุปกรณไอซีทีแบบไหนมาใชบาง จะตองมี
เครือขายคอมพิวเตอรเชื่อมโยงกันอยางไร จะตองมีระบบฐานขอมูลลักษณะใดบาง ใครเปนผูใช จะ

ใชระบบแบบใด และ จะปองกันรักษาระบบและอุปกรณใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพโดยไมเกิด
ปญหาไดอยางไร
บุคคลสําคัญที่จะทําใหการวางแผนและจัดการไอซีทีในหนวยงานตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดวย
ดีก็คือ ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน หากผูบริหารระดับสูงเขาใจความสําคัญของไอซีที และเห็น
วาการนําไอซีทีมาใชในการปฏิบัติงานจะทําใหหนวยงานมีความสามารถในการแขงขันไดดียิ่งขึ้นแลว
ผูบริหารก็จะตระหนักวาการตองเสียเงินงบประมาณในการจัดหาและพัฒนาไอซีทีนั้นไมใชคาใชจาย
ธรรมดา แตเปนการลงทุนที่จะทําใหหนวยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในดานตาง ๆ ดีขึ้น
ดวยเหตุนี้เอง การทําใหผูบริหารระดับสูงตระหนักถึงความสําคัญของไอซีทีจึงเปนเรื่องแรกที่ผูบริหาร
งานไอซีทีจะตองหาทางดําเนินการอยางละมุนละมอม
ความคิดที่จะพัฒนาไอซีทีในหนวยงานอาจจะมาไดจากคนหลายกลุม ถาหากความคิดนั้นมา
จากผูบริหารระดับสูงเองก็นับเปนเรื่องที่ดีเพราะแสดงวาผูบริหารระดับสูงไดเริ่มตระหนักถึงความ
สําคัญของไอซีทีแลว แตถาหากความคิดนั้นมาจากผูบริหารระดับกลาง หรือ ผูบริหารของสายงานอื่น
ๆ ที่ไมใชผูบริหารระดับสูงสุดของหนวยงานแลว การพัฒนาไอซีทีก็จะกาวหนาไปไดไมมากนัก และ
ผลสุดทายก็อาจจะทําใหการลงทุนทางดานนี้ไมประสบผลสําเร็จได ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเปนตน
คิดนําไอซีทีมาใชจะตองหาทางทําใหผูบริหารระดับสูงเกิดความเขาใจและสนับสนุนการพัฒนาไอซีที
ในหนวยงานอยางจริงจัง
วิธีการที่จะทําใหผูบริหารระดับสูงเขาใจความสําคัญของไอซีทีนั้นเปนเรื่องละเอียดออน วิธี
การที่ใชกันทั่วไปก็คือการพยายามชักชวนใหผูบริหารเขารับการฝกอบรมการใชคอมพิวเตอร และเขาใจ
ความสําคัญของระบบอินเทอรเน็ตซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งในยุคนี้ อยางไรก็ตามผูบริหารระดับ
สูงที่มีอายุมากและไมคุนกับการใชแปนพิมพมักจะปฏิเสธไมยอมใชเครื่องคอมพิวเตอร สวนผูบริหาร
ระดับสูงที่มีอายุไมมากนักจะแสดงความสนใจใชมากกวา แตไมวาผูบริหารระดับสูงจะมีความสนใจ
หรือมีลักษณะเชนใด หนวยงานจะตองพยายามสรางระบบที่ใชงายและมีประโยชนจริงใหผูบริหาร
ใช ซอฟตแวรระบบสารสนเทศที่มีจําหนายทั่วไปอาจจะเหมาะสําหรับผูที่มีประสบการณกับการใช
คอมพิวเตอรมานานแลว และใชแปนพิมพไดคลอง หากเรานําระบบเชนนี้มาใหผูบริหารใช ผูบริหาร
ก็อาจจะไมความประทับใจเพราะรูสึกวาการใชเปนเรื่องยุงยากตองจําคําสั่งตาง ๆ มาก หรืออาจจะรูสึก
สับสน ใชงานไมถูก ดังนั้นเราควรปรับปรุงโปรแกรมเหลานี้ใหใชงายมากขึ้น หรือใหเหมาะกับ
ความตองการของผูบริหารใหมากขึ้นเสียกอน จากนั้นจึงคอยนําไปจัดฝกอบรมผูบริหารระดับสูง
ปจจัยสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประสบความสําเร็จคือ หนวย
งานควรแตงตั้งผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer หรือ CIO) ใหรับผิดชอบตอ

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงาน ในยุครัฐบาลคุณชวน หลีกภัย ไดมีการผลักดันให
หนวยงานตาง ๆ แตงตั้ง CIO ขึ้นในหนวยงานของรัฐระดับกรมและกระทรวง รวมทั้งรัฐวิสาหกิจดวย
นาเสียดายที่ตําแหนงที่กําหนดขึ้นนี้เปนตําแหนงฝาก นั่นคือกําหนดใหผูบริหารระดับรองอธิบดี หรือ
รองปลัดกระทรวงทานใดทานหนึ่งทําหนาที่นี้ โดยการกําหนดเชนนี้ CIO จึงอาจจะไมใชผูบริหารงาน
คอมพิวเตอรหรือบริหารงานไอซีทีของหนวยงาน แตเปนผูบริหารที่มีหนาที่รับผิดชอบในดานอื่น ๆ
ของหนวยงาน CIO บางคนอาจจะมีงานประจําอื่น ๆ มากอยูแลวและไมใครจะใหความสนใจตองาน
ไอซีทีมากนัก ในขณะที่ CIO บางคนอาจจะชอบและสนใจไอซีที อีกทั้งยังกระตือรือรนที่จะผลักดันให
การใชไอซีทีของหนวยงานเติบโตและแข็งแกรง
ความจริงแลวผูที่จะดํารงตําแหนงเปนCIO ไดอยางเหมาะสมที่สุดนาจะเปนผูบริหารทางดาน
ไอซีทีที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงขึ้นไปเปนผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน และหากเปนหนวยงาน
ขนาดใหญ CIO ก็ควรจะทํางานในตําแหนงนี้เต็มเวลา อยางไรก็ตามสําหรับประเทศไทยแลวงานดาน
นี้ยังเปนเรื่องใหมอยู ดังนั้นหนวยงานหลายแหงอาจจะไมสามารถหา CIO ที่มีคุณสมบัติเชนนี้ได เรา
จึงอาจจะตองรอตอไปจนกวาผูบริหารไอซีทีจะกาวขึ้นไปถึงระดับผูบริหารหนวยงานได ซึ่งก็คงจะอีก
ไมนานนัก
องคประกอบของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวางแผนแมบทไอซีทีเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งตอหนวยงานทุกแหง แผนแมบทนี้จะทํา
หนาที่เสมือนแผนที่สําหรับชี้ใหหนวยงานทราบวาจุดหมายปลายทางสําหรับการพัฒนาระบบและการ
ประยุกตไอซีทีนั้นอยูที่ใด หนวยงานจะไดไมหลงทางและสามารถเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางได
อยางรวดเร็ว โดยทั่วไปแผนแมบทไอซีทีจะประกอบดวย
1. วิสัยทัศนของหนวยงาน หมายถึงภาพในอนาคตที่หนวยงานตองการจะเปน หรือตองการไปใหถึง
โดยทั่วไปแลว หนวยงานทั้งหลายควรมีวิสัยทัศนโดยรวมอยูแลว นอกจากนั้นยังจําเปนจะตอง
กําหนดพันธกิจ และวัตถุประสงคหลักของหนวยงานใหชัดเจนอยูแลวดวย วิสัยทัศน พันธกิจ
และ วัตถุประสงคที่กลาวมานี้จะนําจากของหนวยงานมาบรรจุในแผนเพื่อใหเปนเสมือนเปาหมาย
ที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินงานใหบรรลุ
2. วิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนวยงาน หมายถึงภาพของการมีและการ
ใชไอซีทีของหนวยงานในอนาคต ภาพนี้จะตองสอดคลองกับวิสัยทัศนของหนวยงาน วิสัยทัศน
สวนนี้จะกําหนดขึ้นในระหวางการพัฒนาแผนแมบทไอซีที และอาจกลาวไดวาสําคัญมาก เพราะ
จะเปนตัวกําหนดวาหนวยงานจะพัฒนาและใชไอซีทีอยางไร

3. วัตถุประสงคและเปาหมายของการมีและการใชไอซีทีของหนวยงาน เปนการระบุวาหนวยงานมี
วัตถุประสงคอยางไร และไดกําหนดเปาหมายในการใชไอซีทีไวอยางไรบาง
4. สถานภาพของการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสาร และ ระบบสารสนเทศใน
ปจจุบันของหนวยงาน สวนนี้เปนการสรุปผลการสํารวจตรวจสอบวาหนวยงานไดใชไอซีทีอยาง
ไรบาง มีอุปกรณอะไรบาง มีระบบเครือขายกวางขวางมากนอยเพียงใด มีซอฟตแวรอะไรบาง
และที่สําคัญก็คือหนวยงานมีปญหาสําคัญอะไรในดานที่เกี่ยวกับไอซีทีในปจจุบันบาง
5. ภาพรวมของสถาปตยกรรมของไอซีทีและระบบสารสนเทศของหนวยงานที่สมควรจัดทําหรือ
พัฒนาขึ้น โดยแยกเปนสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ สถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล
สถาปตยกรรมเครือขายคอมพิวเตอร และ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
6. ลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศทั้งหมดที่ไดกําหนดไวในสถาปตยกรรม พรอมกับกําหนด
ชวงเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาระบบขึ้นใชงานใหครบตามที่ตองการ
7. นโยบายในการจัดหาไอซีที และ การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในหนวยงาน เปนสวนที่
อธิบายวาหนวยงานควรดําเนินการอยางไรในการจัดหาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช
เชนจะพัฒนาขึ้นเอง หรือจะจัดซื้อระบบสําเร็จมาใช
8. บุคลากรดานไอซีทีที่มีอยูในหนวยงาน ตําแหนงและหนาที่ที่จําเปนจะตองมีเพื่อใหการพัฒนาและ
การใชไอซีทีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกลาวถึงแนวทางการจัดหาและพัฒนาบุคลากรดานนี้
ใหพอเพียงตามแผนดวย
9. งบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินงานตามแผนแมบท เปนการสรุปคาใชจายทั้งหมดที่จะตองลง
ทุนหรือใชในการปฏิบัติการเพื่อใหเปนไปตามแผน
แผนแมบทไอซีทีมีความสําคัญอยางยิ่งตอหนวยงานเพราะชวยชี้แนะแนวทางที่จะกาวเดินใน
อนาคต อีกทั้งเปนเสมือนสัญญาผูกพันระหวางหนวยงานกับฝายที่ดูแลรับผิดชอบไอซีที และ ระหวาง
ฝายไอซีทีกับผูใช ทําใหบุคลากรในหนวยงานเขาใจชัดเจนวาหนวยงานมีความมุงหมายอยางไร และ
บุคลากรมีหนาที่อยางไรที่จะทําใหการใชไอซีทีใหประสบผลสําเร็จ อันที่จริงแลวอาจกลาวไดวา
หนวยงานที่ประสบผลสําเร็จในดานการใชงานไอซีทีไดลวนมีแผนแมบทไอซีทีเปนเครื่องกํากับการ
ดําเนินงาน ในขณะที่หนวยงานที่ไมสามารถใชไอซีทีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดนั้นสวน
มากไมมีแผนแมบทไอซีที
แนวทางการวางแผนแมบทไอซีที

ผูที่รับผิดชอบจัดทําแผนแมบทไอซีทีสําหรับหนวยงานจะตองมีความรูในวิธีการจัดทําแผนแม
บท และควรมีประสบการณในการจัดทําแผนแมบทเชนนี้มาบางแลว อยางไรก็ตามหนวยงานบาง
แหงอาจจะไมมีบุคลากรที่มีความรูและประสบการณในดานนี้พอเพียงที่จะจัดทําแผนขึ้นเองได ดังนั้น
หนวยงานเหลานี้อาจจะตองวาจางบริษัทที่ปรึกษามาชวยวางแผนแมบทไอซีทีให
ความจริงแลวการวาจางบริษัทที่ปรึกษามาวางแผนแมบทไอซีทีใหนั้นมีขอดีหลายประการ
โดยเฉพาะถาไดบริษัทที่มีประสบการณในการวางแผนแมบทมามากแลว ขอดีเหลานี้ก็คือ
1. บริษัทที่ปรึกษามักจะมีระเบียบวิธีการวางแผนที่ใชไดผลเปนเสมือนทรัพยสินทางปญญา
ของบริษัท บริษัทสามารถนําระเบียบวิธีนี้มาใชกับหนวยงานไดอยางรวดเร็วและทําให
ไดแผนแมบทที่ดี
2. บริษัทมักจะมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทิศทางความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเปนอยางดี และสามารถใหคําแนะนําไดวาหนวยงานควรเลือกใช
เทคโนโลยีแบบใดจึงจะเหมาะสม หากหนวยงานดําเนินการพัฒนาแผนแมบทเองก็มักจะ
ไมสามารถตอบไดวาควรจะเลือกใชเทคโนโลยีอะไร ยกเวนแตเมื่อเปนหนวยงานขนาด
ใหญและไดมอบหมายใหมีผูคอยศึกษาติดตามความกาวหนาของไอซีทีอยูเปนประจํา
3. เจาหนาที่ของบริษัทเปนคนภายนอกจึงสามารถกําหนดแนวทางการทํางานที่เหมาะสมได
โดยไมตองเปนหวงเรื่องการเมืองในองคกร นั่นคือสามารถเสนอแนวทางไดโดยอิสระ
ในขณะที่หากหนวยงานพัฒนาแผนแมบทขึ้นเอง ผูวางแผนก็มักจะทราบเรื่องความขัด
แยงหรือการเมืองระหวางแผนกตาง ๆ อยูแลว ดังนั้นแผนที่ไดจึงมักจะเปนแผนแบบ
ประนีประนอม ไมไดผลที่ดีเทาที่ควร อีกนัยหนึ่งการวาจางที่ปรึกษาภายนอกเทากับเปน
การยืมมือคนนอกมาชวยกําหนดแนวทางการทํางานดานไอซีทีใหแกหนวยงานโดยคนภาย
ในมักจะไมสามารถโตแยงแนวทางนั้น ๆ ได
อยางไรก็ตามแมจะมีขอดีอยูหลายอยาง แตการวาจางบริษัทที่ปรึกษาภายนอกก็มีขอเสียอยู
หลายประการ กลาวคือ
1. หนวยงานตองเสียคาใชจายจํานวนมาก เพราะบริษัทที่ปรึกษาที่มีความสามารถดานนี้ยังมี
นอย สวนมากเปนเครือขายหรือสาขาของบริษัทที่ปรึกษาตางประเทศ ดังนั้นราคาที่เสนอ
มาจึงมักจะแพง
2. บริษัทที่ปรึกษาอาจจะไมเขาใจวัตถุประสงคและการทํางานของหนวยงานอยางแทจริง
เพราะชวงที่เขามาศึกษาเพื่อการวางแผนแมบทนั้นคอนขางสั้น นอกจากนั้นหนวยงานตาง

ๆ ก็มักจะมีขอบเขตงานที่กวางขวางจนสุดวิสัยที่บุคลากรของบริษัทจะเขาใจความซับซอน
ไดโดยงาย
3. แมบุคลากรของบริษัทจะสามารถเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแผนแมบทไดโดยไมตองคํานึงถึง
เรื่องการเมืองในองคกร แตถาหากไมคํานึงถึงเสียเลย หนวยงานก็อาจจะไมสามารถยอม
รับแผนแมบทที่พัฒนาขึ้นได เมื่อไดรับมาแลวก็อาจจะไมไดดําเนินการตอตามแผน และ
เทากับหนวยงานตองเสียเงินไปโดยเปลาประโยชน
ขั้นตอนในการวางแผนแมบทไอซีที
ถาหากหนวยงานจะตองดําเนินการวางแผนแมบทไอซีทีเองหลังจากไดรับอนุมัติจากผูบริหาร
ใหดําเนินการไดแลว หนวยงานก็ควรจะดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
1. จัดตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาแผนแมบทไอซีที การจัดทําแผนแมบทเปนเรื่องใหญ มีราย
ละเอียดเนื้อหาที่จะตองศึกษาพิจารณาคอนขางมาก และยังมีงานที่จะตองคิดออกมาเปนแผนหลายเรื่อง
ดวยกัน ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะวางแผนแมบทนี้โดยลําพังเพียงผูเดียว เมื่อไดรับมอบหมายใหพัฒนา
แผนแมบทขึ้น จึงจําเปนที่จะตองจัดตั้งทีมงานวางแผนขึ้น ทีมงานนี้จะมีจํานวนผูรวมทีมมากนอยแค
ไหนนั้นขึ้นอยูกับขนาดขององคกร อยางนอยทีมงานควรมีนักวิเคราะหระบบที่มีความเขาใจในการ
วางแผนอยูบาง เชนคนหนึ่งควรมีความรูในดานการปฏิบัติงานหลักขององคกร อีกคนหนึ่งควรมี
ความรูในดานระบบฐานขอมูล และอีกคนหนึ่งควรมีความรูในดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเปน
อยางดี การวางแผนจะดําเนินไปไดรวดเร็วและไดผลดีถาหากผูรวมทีมทุกคนสามารถทํางานวางแผน
ไดเต็มเวลา นั่นคือใชเวลาทั้งหมดทํางานเฉพาะทางดานการวางแผนแมบทจนกวาจะเสร็จสิ้น หากมี
งานอื่นที่ตองทําประจําอยูแลวก็ควรจะตองวางงานอื่นนั้นไวกอน หากทํางานหลายอยางไปพรอมกันก็
จะเกิดความสับสนและทําใหการวางแผนตองลาชากวาที่ควรได สําหรับหัวหนาทีมก็ควรจะเปนนัก
วิเคราะหระบบที่มีอาวุโส หรือมีประสบการณในการวางแผนแมบทมาบางแลว หากหนวยงานมีเจา
หนาที่ทางดานนี้ไมมากนัก ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร หรือ ผูอํานวยการดานไอซีทีก็ควรจะตองรับ
หนาที่เปนหัวหนาทีมวางแผนแมบทเสียเอง
2. รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน กลยุทธ วัตถุประสงค นโยบาย การบริหาร และ การ
ดําเนินงานของหนวยงานมาศึกษา เพื่อกําหนดวิสัยทัศนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนแมบท
ไอซีทีของหนวยงานหรือองคกรใด ๆ ควรจะสอดคลองกับแผนแมบทการดําเนินงานของหนวยงาน
หรือองคกรนั้น ๆ ดังนั้นทีมงานวางแผนควรสอบถามวาหนวยงานไดวางแผนแมบทการดําเนินงาน

ของหนวยงานเอาไวแลวหรือไม หากไดจัดทําแผนแมบทหรือแผนในลักษณะเดียวกันอยูแลว เชน ได
วางแผนกลยุทธไวแลว ก็ใหนําแผนกลยุทธนั้นมาศึกษาดวย
แนวคิดขั้นตนก็คือใหพิจารณาวาหนวยงานหรือองคกรไดวางแผนวาจะดําเนินงานหลักของ
หนวยงานอยางไร ไดกําหนดทิศทางวาจะไปทางไหนบาง จะลงทุนหรือใชทรัพยากรอยางไรบาง
จากนั้นก็ใหพิจารณาวาหนวยงานหรือองคกรนั้นจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนิน
งานตามที่กําหนดไวในแผนแมบทหรือแผนกลยุทธของหนวยงานอยางไร ในกรณีที่หนวยงานหรือ
องคกรยังไมไดกําหนดแผนแมบทหรือแผนกลยุทธขององคกรเอาไว ก็เปนหนาที่ของทีมงานที่จะตอง
สอบถามผูบริหารวามีแนวคิดหรือวิสัยทัศนในดานการดําเนินงานอยางไร จากนั้นก็ใหนําคําตอบมา
กําหนดหาแนวทางที่จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในงานของหนวยงาน โดยพิจารณาไปสู
อนาคตเปนระยะยาวสักสามถึงหาป อีกนัยหนึ่งการพิจารณาเชนนี้ก็เปรียบเสมือนกับการกําหนดวิสัย
ทัศนในการใชไอซีทีนั่นเอง
4.
พิจารณากําหนดภาพรวมของอุปกรณไอซีทีและระบบสารสนเทศที่ควรพัฒนาขึ้นใหเปนไป
ตามวิสัยทัศนที่วางไว วิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนกอนนั้นเปนเสมือนการกําหนดภาพของการ
ใชไอซีทีของหนวยงานไวอยางกวาง ๆ เชนกําหนดวาหนวยงานจะใชไอซีทีในการใหบริการขอมูล
แกผูใชทั้งภายในและภายนอกอยางรวดเร็วโดยไมตองเดินทางมายังศูนยบริการ วิสัยทัศนที่กําหนด
ขึ้นนี้ยังมองไมเห็นรายละเอียดวาหนวยงานจะตองสรางระบบอะไรขึ้นใชงานบาง ดังนั้นเราจะตอง
ศึกษาพิจารณาตอไปวาหนวยงานจะตองมีระบบสารสนเทศอะไรบาง และระบบนั้นตองทํางานอยางไร
จึงจะทําใหหนวยงานบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดขึ้น
วิธีการศึกษาก็คือพิจารณาวาหนวยงานจัดแบงงานออกเปนฝาย เปนแผนก หรือเปนหนวยงาน
ยอยอยางไรบาง พิจารณาหนาที่และการทํางานของหนวยงานยอยเหลานี้ และตรวจสอบวาหนวยงาน
ไดจัดเก็บรวบรวมและใชขอมูลอะไรบาง มีการเชื่อมโยงดวยระบบสื่อสารโทรคมนาคมอยางไร มี
กระแสงาน (workflow) อยางไร ทีมงานวางแผนจะตองศึกษารายละเอียดของขอมูลใหชัดเจน และ
กําหนดใหไดวาขอมูลนั้น ๆ มาจากที่ใด ฝายใดทําหนาที่จัดเก็บขอมูล ฝายใดใชขอมูลที่จัดเก็บไวแลว
ขอมูลของหนวยงานและขอมูลที่ใชในการใหบริการนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางระบบสาร
สนเทศ หากจัดเก็บขอมูลไดครบถวน และออกแบบฐานขอมูลไดอยางถูกตอง จะทําใหระบบที่คิด
สรางขึ้นนั้นมีความสมบูรณพรอม สรางเสร็จแลวก็ไมตองคอยเปลี่ยนแปลงแกไขตลอดเวลา ดังนั้น
ในขั้นนี้ ทีมงานจะตองกําหนดใหไดวาหนวยงานควรจัดเก็บขอมูลอะไรบาง และหนวยงานยอยใดควร
รับผิดชอบในการจัดเก็บ

การพิจารณาขอมูลของหนวยงานตามที่กลาวนี้บางครั้งอาจไมสมบูรณเพราะหนวยงานยังไมได
จัดเก็บขอมูลหรือยังไมทราบความสําคัญของขอมูล ดังนั้นทีมงานวางแผนจะตองศึกษาและเสนอแนะ
หนวยงานดวยวาสมควรจัดเก็บขอมูลอะไรบาง โดยในขั้นนี้จะตองพยายามศึกษาเพิ่มเติมในทางทฤษฎี
วาหนวยงานควรมีขอมูลดานใด เปนขอมูลลักษณะแบบใด หนวยงานยอยใดทําหนาที่จัดเก็บ และมี
วิธีการจัดเก็บอยางไร
ขอมูลที่ไดจัดเก็บและพิจารณาในทางทฤษฎีนั้นจะชวยทําใหทีมงานกําหนดไดวาหนวยงานสม
ควรมีระบบสารสนเทศอะไรบาง หนวยงานยอยใดควรเปนผูรับผิดชอบ การวางแผนในขั้นนี้เปนงาน
ที่ตองใชเวลานานมาก เมื่อทําเสร็จแลวทีมงานควรจะไดโครงสรางในภาพรวมของฐานขอมูลทั้งหมด
ของหนวยงาน ภาพรวมของระบบสารสนเทศทั้งหมด และ ภาพรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
ทั้งหมด รวมทั้งตองกําหนดดวยวาเครือขายนั้นจะเชื่อมโยงออกไปสูภายนอกหนวยงานอยางไร
4. ศึกษาสถานภาพของระบบสารสนเทศและอุปกรณเทคโนโลยีที่มีใช ในขั้นตอนที่แลว
ทีมงานไดศึกษาวาหนวยงานควรใชไอซีทีอยางไร ควรมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายคอมพิวเตอรแบบ
ใด ควรมีระบบสารสนเทศอะไร และควรจัดเก็บขอมูลอะไรบาง ผลของการศึกษามุงไปที่ภาพรวม
ในอนาคตที่จะทําใหการใชไอซีทีบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนด เปรียบเสมือนกับการสรางแผนที่สําหรับใช
ชี้บอกวาหนวยงานควรจะเดินไปทางใดจึงจะถึงเปาหมาย
โดยทั่วไปแลวหนวยงานตาง ๆ ทุกวันนี้ลวนแตมีระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในหนวยงาน
และยังไดเริ่มใชคอมพิวเตอรกันแลว จะตางกันก็เพียงแตใชมากหรือใชนอยเทานั้น ดังนั้นทีมงานจึง
จําเปนจะตองศึกษาวาหนวยงานไดพัฒนาการประยุกตไอซีทีไปถึงระดับใดแลว เปรียบเสมือนกับการ
ที่จะเดินไปตามแผนที่ใหบรรลุจุดหมายปลายทางนั้นจะตองทราบเสียกอนวาเวลานี้หนวยงานอยูตรง
ไหนบนแผนที่ หากมีแผนที่แตไมทราบวาตนเองยืนอยู ณ ที่ใด ก็จะไมสามารถเดินไปใหถึงจุดหมาย
ปลายทางได
การศึกษาสถานภาพของระบบสารสนเทศหรือการมีการใชอุปกรณไอซีทีนั้นไมใชเรื่องยาก
แตตองกระทําดวยความถี่ถวน และแยกการใชงานในหนวยงานยอยตาง ๆ ใหไดชัดเจน นอกจากนั้น
ยังตองพิจารณาดวยวาระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น หรืออุปกรณไอซีทีที่มีใชนั้นสามารถปฏิบัติงานได
ตรงกับที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนที่แลวหรือไม ถาหากไมตรงตามที่กําหนดไว ก็จะตองถือวาระบบ
นั้นไมใชระบบที่ตองการ
หลังจากที่ทีมงานไดศึกษารายละเอียดในสวนของสถานภาพการมีการใชไอซีทีในปจจุบันของ
หนวยงานนี้เสร็จแลว ทีมงานก็จะตองนํารายละเอียดนี้มาเทียบเคียงกับสถาปตยกรรมไอซีทีที่ไดคิดไว

กอนแลว โดยเปรียบเทียบวาหนวยงานมีระบบอะไรที่ใชไดดีอยูแลวก็ไมตองจัดหามาเพิ่มเติมอีก
หรือมีใชแตยังไมดีหรือไมมีประสิทธิภาพก็ตองหาทางปรับปรุงใหดีขึ้น และระบบใดที่ยังไมมีใชแต
เปนระบบที่จําเปนก็จะตองสรางขึ้นใหม การทําเชนนี้จะทําใหไดภาพรวมที่แทจริงของระบบสาร
สนเทศ ระบบขอมูล ระบบเครือขาย และอุปกรณไอซีทีที่จะตองพัฒนาหรือจัดหามาใชอยางถูกตอง
5.
กําหนดแนวทางการพัฒนา ปกติหนวยงานทั้งหลายยอมไมสามารถที่จะพัฒนาระบบทั้งหลาย
ที่กําหนดขึ้นในแผนแมบทไดเสร็จในเวลาเดียว ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติแลวเราจะตองระบบที่เปน
พื้นฐานใหเสร็จเสียกอนจึงจะสรางระบบที่อาศัยระบบนี้ตอไปได นอกจากนั้นหนวยงานก็อาจจะไมมี
บุคลากรมากพอที่จะพัฒนาระบบทั้งหมดในเวลาเดียวกันได ดวยเหตุนี้เองในแผนแมบทจึงควรระบุวา
ระบบสารสนเทศทั้งหมดที่กําหนดในแผนนั้นสมควรจะพัฒนาระบบใดเมื่อใด อีกนัยหนึ่งก็คือให
กําหนดลําดับที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ การจัดหาอุปกรณไอซีทีมาใชใหชัดเจนมากขึ้นนั้นเอง
การกําหนดลําดับกอนหลังไวใหชัดเจนนั้นจะชวยใหการกําหนดทรัพยากรและงบประมาณที่
จะนํามาใชในการพัฒนาระบบงายขึ้นมาก และทําใหสามารถเตรียมการตาง ๆ ที่จําเปนไดอยางถี่ถวน
การกําหนดลําดับกอนหลังที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นนอกจากการพิจารณาวาระบบใดเปนพื้น
ฐานของระบบใดแลว ยังอาจพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ไดอีกหลายประเด็น เชนพิจารณาวาระบบนั้น ๆ
เปนระบบที่ผูบริหารจําเปนตองใชหรือไม หากจําเปนตองใชก็สมควรจัดทําขึ้นกอน พิจารณาวา
บุคลากรของหนวยงานมีประสบการณและความสามารถที่จะพัฒนาระบบใดบาง ระบบเชนนี้จะมี
โอกาสพัฒนาไดสําเร็จมากกวาระบบที่บุคลากรยังไมมีประสบการณ อีกประเด็นหนึ่งก็คือความยาก
งายของระบบ เราควรพัฒนาระบบที่งายขึ้นใชงานกอนเพื่อใหบุคลากรคุนเคยทั้งกับการพัฒนา และ
การใชงาน ตอจากนั้นจึงคอยพิจารณาพัฒนาระบบที่ยากมากขึ้นตอไป
นอกจากการกําหนดลําดับความสําคัญของระบบแลว หนวยงานควรพิจารณาแนวทางในการ
พัฒนาระบบที่กําหนดขึ้นดวย นั่นก็คือควรเลือกวาจะเลือกซื้อระบบสําเร็จมาใช หรือจะพัฒนาระบบ
ขึ้นใชเอง หรือจะวาจางบริษัทอื่นใหพัฒนาระบบให ในทางปฏิบัติผูบริหารของหนวยงานควรกําหนด
นโยบายในการจัดหาหรือพัฒนาระบบสารสนเทศเอาไวกอนแลว การจัดทําแผนแมบทนั้นเปนการ
กําหนดตามนโยบายที่กําหนดไวเทานั้น
6. กําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ขั้นตอนนี้เปนการเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จําเปนสําหรับการทํา
ใหแผนแมบทสมบูรณยิ่งขึ้น รายละเอียดเหลานี้ไดแก

א. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใชงานนั้นอาจจะตองมี
บุคลากรทางดานไอซีทีเปนจํานวนมากพอที่จะดูแลรักษา และใหบริการแกผูใชระบบได
อยางทั่วถึง ดังนั้นทีมงานวางแผนจะตองพิจารณาวาตลอดแผนที่กําหนดไวนั้นจะตองใช
บุคลากรเปนจํานวนเทาใด บุคลากรที่มีอยูมีตําแหนงงานอะไรบาง จํานวนที่มีอยูพอเพียง
หรือไม ถาไมพอจะตองกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรที่ตองการขึ้นเพื่อใหแนใจวาหนวย
งานจะมีบุคลากรสําหรับดําเนินงานตามแผนไดจริง
ב. กําหนดความเสี่ยงในการดําเนินงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศใด ๆ ยอมมีความเสี่ยง
อยูดวยเสมอ เชน การพัฒนาระบบอาจจะลาชาไมเสร็จตามกําหนด หนวยงานอาจจะหา
บุคลากรที่ตองการมาชวยการพัฒนางานไมได หนวยงานอาจไมไดรับงบประมาณที่
ตองการสําหรับการพัฒนาระบบ ฯลฯ ดังนั้นทีมงานวางแผนจะตองพิจารณาวาการพัฒนา
ระบบสารสนเทศตามแผนนั้นจะมีความเสี่ยงอะไรบาง นอกจากนั้นทีมงานจะตอง
พิจารณาวาจะรับมือกับความเสี่ยงไดอยางไร และกําหนดแนวทางรับมือนั้นลงไปในแผน
งานดวย
ג. กําหนดภาพรวมของงบประมาณที่ตองการตามแผน สวนที่สําคัญที่สุดในแผนก็คืองบ
ประมาณ เพราะถาหากจัดทําแผนไวอยางดีเยี่ยม แตงบประมาณที่ตองการใชนั้นมีขนาด
สูงเกินกวาที่หนวยงานจะจัดหามาใชได แผนงานนั้นก็ไมมีประโยชนเพราะใชไมได ดัง
นั้นทีมงานวางแผนจะตองคาดคะเนงบประมาณที่ตองการใชในดานตาง ๆ ตามแผนงานที่
วางไวแลวพิจารณาวาวงเงินที่คาดคะเนนั้นจะเปนไปไดหรือไม หากเปนไปไมไดก็ควร
ทบทวนแผนแมบทใหสมจริงมากขึ้น
7. เขียนเปนแผนแมบท เมื่อไดรายละเอียดที่จําเปนตาง ๆ ครบถวนแลว ขั้นตอมาก็เปนการ
เขียนแผนแมบทใหมีเนื้อหาสาระครบถวนตามองคประกอบที่ไดกลาวถึงไปแลวขางตน
เมื่อจัดทําแผนแมบทไอทีเสร็จแลวก็ควรสงใหผูบริหารของฝายตาง ๆ หรือ ของหนวยงานยอย
ที่เกี่ยวของกับแผนแมบทนี้นําไปพิจารณาวาเห็นดวยกับแผนหรือไม หากผูบริหารเหลานั้นไมเห็นดวย
หรือเห็นวาในแผนแมบทนั้นผิดพลาดทางขอเท็จจริงบางอยาง ผูบริหารเหลานั้นก็อาจจะโตแยงเพื่อขอ
ใหแกไขใหถูกตอง หรืออาจจะมีขอเสนออื่นใหพิจารณานําลงไวในแผนแมบทไดดวย
วิธีการสื่อสารแผนแมบทใหฝายแผนกตาง ๆ ในหนวยงานรับทราบและใหขอคิดเห็นนั้นทําได
หลายวิธี แตวิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือการจัดสัมมนาและทีมงานผูวางแผนแมบทนํารายละเอียดของ

แผนแมบทมานําเสนอใหผูเขารวมสัมมนารับทราบ จากนั้นก็ขอใหผูเขารวมสัมมนาอภิปรายใหขอ
เสนอแนะแกทีมงาน
การพัฒนาแผนแมบททางดานไอซีทีขางตนนั้นมีรายละเอียดปลีกยอยที่จะตองพิจารณาคอน
ขางมาก โดยเฉพาะในดานขอมูลขาวสารซึ่งอาจกลาวไดวาเปนแกนกลางของงานระบบสารสนเทศทั้ง
หมด ดังนั้นทีมงานวางแผนจะตองพิจารณาศึกษาขอมูลของหนวยงานอยางถี่ถวนและพยายามให
ครอบคลุมงานทั้งหมดของหนวยงาน นอกจากนั้นในปจจุบันนี้หนวยงานทั่วโลกที่ใชไอซีทีลวนมี
ความเปนหวงเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลที่จัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร ตลอดจน
ความมั่นคงของอุปกรณไอซีทีมาก ดังนั้นผูวางแผนก็ควรจะตองพิจารณาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนี้
อยางถี่ถวนดวย หากทําไดตามที่กลาวมานี้ก็เชื่อไดวาหนวยงานจะไดแผนแมบทไอซีทีที่ใชงานไดจริง
และจะเปนแนวทางใหหนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดตอไป
บทสงทาย
ขั้นตอนในการวางแผนแมบทไอซีทีนั้นมีรายละเอียดคอนขางมาก บทความนี้เพียงแตนําขั้น
ตอนมาเลาใหทานรับทราบอยางคราว ๆ เทานั้น ปญหาในทางปฏิบัติก็คือควรจัดสถาปตยกรรมของ
ระบบไอซีทีของหนวยงานอยางไรจึงจะเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินงานของหนวยงาน ทํา
อยางไรจึงจะทําใหฝายและแผนกตาง ๆ ในหนวยงานรวมกันใชมาตรฐานขอมูลเดียวกัน แบงกันใชขอ
มูลและสารสนเทศ หรือแมแตใชโปรแกรมรวมกันได ปญหาเหลานี้เปนหนามยอกอกหนวยงานตาง
ๆ มาเปนเวลานาน และแมจะมีแผนแมบทกํากับการดําเนินงาน ก็ยังไมสามารถแกไขปญหาเหลานี้ได
อยางครบถวน ดวยเหตุนี้เองแผนแมบทไอซีทีจึงไมใชคําตอบสุดทาย แตเปนเพียงเครื่องมืออยางหนึ่ง
ที่จําเปนตองมีในการบริหารงานไอซีทีเทานั้น การที่จะทําใหงานไอซีทีของหนวยงานประสบความ
สําเร็จยังตองมีเครื่องมืออื่น ๆ ประกอบอีกหลายอยาง เชน ความเปนผูนําดานไอซีทีของผูบริหารสาร
สนเทศ การสนับสนุนของผูบริหารทุกระดับ การกําหนดนโยบายและเดินตามนโยบายนั้น ฯลฯ
อยางไรก็ตามแมวาแผนแมบทไอซีทีจะไมใชคําตอบทั้งหมด แตการมีแผนก็ยังดีกวาการหลับ
ตาเดินไปสูอนาคต
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