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หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในปจจุบันนี้จําเปนจะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ดําเนินงานแทบทุกดาน  หากเรามีโอกาสสังเกตสภาพการทํางานในหนวยงานเหลานี้จะเห็นวามีการติด
ตั้งใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรบนโตะทํางานกระจายอยูทั่วไปในสํานักงาน  มีการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
เหลานี้เขาดวยกัน  และ เชื่อมตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ตดวย   นอกจากนั้นสิ่งที่อาจจะมองไมเห็นชัดก็
คือบรรดาผูใชคอมพิวเตอรเหลานี้ตางก็จะตองสงขอมูล  แฟมขอมูล  แฟมเอกสาร  และโปรแกรม ไป
ใหกันและกันเปนประจํา   หากหนวยงานเหลานี้ไมไดจัดระบบอุปกรณ  ระบบเครือขาย และ ระบบขอ
มูลใหเปนมาตรฐานแลว   การดําเนินงานรวมกันก็อาจจะมีปญหาได  เชน สงขอมูลจากผูใชคนหนึ่งไป
ยังผูอ่ืนแลวผูรับไมสามารถจะนําขอมูลนั้นมาใชไดเพราะมาตรฐานที่ใชไมตรงกัน  หรือเมื่ออุปกรณช้ิน
หนึ่งเสียหายก็ไมสามารถโยกยายอุปกรณช้ินอื่นมาทํางานแทนกันไดเพราะมีมาตรฐานตางกัน 

แนวทางที่จะชวยใหหนวยงานสามารถใชงานอุปกรณไอทีตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวม
ทั้งสามารถจัดเก็บและประมวลผลขอมูลไดอยางราบรื่นไมเกิดปญหาขลุกขลักก็คือการกําหนดมาตร
ฐานในการปฏิบัติงานดานไอทีอยางถ่ีถวน    จากนั้นก็จําเปนตองสื่อสารใหพนักงานที่เกี่ยวของรับ
ทราบมาตรฐานเหลานี้   รวมทั้งควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานดวย   

การที่จะจัดการมาตรฐานดานไอทีในหนวยงานใหประสบความสําเร็จไดนั้น  จําเปนที่จะตองมี
กลยุทธในการดําเนินงานอยางเหมาะสม  และที่สําคัญคือผูบริหารระดับสูงจะตองเขาใจความจําเปนที่
จะตองมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานดวย   แนวคิดที่จะตองดําเนินการในการจัดการมาตรฐานดานไอทีมี
อะไรบางจะไดนํามาอธิบายไปตามลําดับ อยางไรก็ตามแนวคิดที่จะกลาวถึงตอไปนี้เหมาะกับหนวยงาน
ขนาดใหญเชนมหาวิทยาลัย  กรม  กระทรวง รวมทั้งบริษัทที่มีการใชอุปกรณไอทีคอนขางมากหรือมี
พนักงานเปนเรือนรอยคนขึ้นไปเทานั้น   บริษัทหางรานขนาดเล็กไมจําเปนจะตองดําเนินการตามแนว
คิดทั้งหมดทุกขอ 

1.  การแตงตั้งผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer หรือ  CIO)  ได
กลาวมาแลววาในยุคนี้หนวยงานไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางกวางขวางทั่วทั้งองคกร  ไมได
จํากัดเฉพาะในแผนกหรือฝายเดียวเหมือนในยุคกอนซ่ึงอาจจะใชคอมพิวเตอรเพียงเพื่อการทําบัญชี
อยางเดียว  การใชอยางกวางขวางนี้หากไมมีผูดูแลแลว  การประยุกตจะไมมีทิศทางและทําใหหนวยงาน
ไมไดรับผลตอบแทนจากการใชอุปกรณไอทีอยางคุมคา 



หนวยงานที่มองเห็นปญหานี้จึงควรแตงตั้งใหมีผูบริหารสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ขึ้นภาย
ในหนวยงาน   โดยอาจจะกําหนดใหผูบริหารระดับสูงที่มีความสนใจในงานดานไอทีคนหนึ่งทําหนาที่
รับผิดชอบจัดการงานดานไอทีควบคูกับงานเดิมไปดวย   วิธีนี้เปนวิธีที่รัฐบาลไทยไดกําหนดขึ้นมาตั้ง
แตเมื่อประมาณป  2542  คือใหหนวยงานตั้งแตระดับกรมขึ้นไปแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงเปนรองปลัด
กระทรวง  รองอธิบดี  รองผูวาการ  รองอธิการบดี ฯลฯ รับหนาที่เปนผูบริหารสารสนเทศระดับสูง   

อีกวิธีหนึ่งในการกําหนดตัวผูบริหารสารสนเทศระดับสูงก็คือการเลื่อนตําแหนงใหผูบริหาร
งานไอทีของหนวยงานเชน แตงตั้ง  ผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร  หรือผูอํานวยการฝายไอที  ใหมาถือ
ครองตําแหนงใหมนี้ซ่ึงในทางปฏิบัติก็ควรจะกําหนดใหเปนระดับที่สูงขึ้นกวาเดิม  ผูบริหารสารสนเทศ
ระดับสูงที่แตงตั้งในกรณีนี้ยอมจะตองมีประสบการณและความรูทางดานไอทีมากกวาผูบริหารสาร
สนเทศที่ตั้งขึ้นในกรณีแรก   และในวงการดานไอทีถือวาเปนแนวทางที่ดีกวา   อยางไรก็ตามสําหรับ
ประเทศไทยในเวลานี้อาจจะยังเปนเรื่องยากที่จะกําหนดใหผูบริหารสารสนเทศระดับสูงทุกคนจะตอง
มาจากตําแหนงผูอํานวยการศูนยคอมพิวเตอร 
 หนาที่สําคัญของผูบริหารสารสนเทศระดับสูงมีอยูมากดวยกัน   แตอยางนอยจะตองครอบคลุม
กิจกรรมดังตอไปนี้ 
 (1)   กําหนดนโยบายในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงทั้งหนวยงาน   อาทิ  กําหนด
นโยบายวาจะอนุญาตใหพนักงานและผูบริหารระดับตาง ๆ ใชอุปกรณไอทีหรือไม   นโยบายในการจัด
ใหพนักงานมีหมายเลขอินเทอรเน็ต   นโยบายในการจัดซื้ออุปกรณไอที ฯลฯ 
 (2)   อํานวยการวางแผนแมบทไอทีของหนวยงาน   นั่นคือ ส่ังการใหหนวยงานไอทีจัดทําแผน
แมบทไอทีขึ้น หรือถาหากในหนวยงานไมมีผูที่มีความรูพอเพียงที่จะพัฒนาแผนแมบทไอทีขึ้น ก็จัดหา
บริษัทที่ปรึกษาหรือผูรูมาชวยวางแผนแมบทไอทีให 
 (3)  เปนประธานคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน   ผูบริหารสาร
สนเทศระดับสูงตองผลักดันใหผูบริหารหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขึ้น  โดยใหกรรมการประกอบดวยผูบริหารของหนวยงานยอย  และมีผูอํานวยการศูนยหรือฝายไอที
เปนเลขานุการ  หนาที่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็คือการประสานงานการวางแผนแมบทไอที  การวาง
แผนการดําเนินงานประจําป  การประเมินผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ  การควบคุมดูแลการ
ดําเนินงานไอที  และ การแกปญหาตาง ๆ ที่เปนความขัดแยงในการใชงานไอทีภายในหนวยงาน 
 (4)   เปนผูอนุมัติและติดตามการดําเนินงานตามแผนงานประจําป   คอยสดับตรับฟงและชี้แนะ
วิธีการแกปญหาใหแกผูอํานวยการศูนยหรือฝายไอที   ติดตามผลการประเมินโครงการ และ ผลการแก
ไขปญหาตาง ๆ 



 (5)   เปนผูผลักดันใหผูบริหารระดับสูงและหนวยงานใชไอทีในเชิงกลยุทธของหนวยงาน  นั่น
คือตองคอยตรวจสอบความกาวหนาของไอที  และ แนวทางการใชไอทีในเชิงกลยุทธของหนวยงานตาง 
ๆ เพื่อนํามาปรับใชหรือหาวิธีการใชที่จะนําหนาหนวยงานอื่น 
 
 2.  การางแผนแมบทไอที  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชนั้นมีความซับซอนมาก  หากไม
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหดีแลว  งานที่จัดทําขึ้นอาจจะไมกอใหเกิดประโยชนเหมือนอยาง
ที่คาด   ยกตัวอยางเชน  ปจจุบันนี้หนวยงานสวนมากนําคอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือเครื่องพีซีมาใชเพื่อ
งานพิมพเอกสารโดยคาดวาจะทําใหการใชกระดาษลดลง   แตการใชพีซีสวนมากเปนเพียงการทดแทน
การพิมพเอกสารดวยเครื่องพิมพดีดเทานั้น  ดังนั้นหนวยงานจึงไมไดประหยัดกระดาษไดมากเทาที่
ตองการ  ในทางตรงกันขามกลับมีการใชกระดาษเพิ่มมากขึ้นเพราะไมไดวางกฎเกณฑการทํางานให
เหมาะสม   
 แนวทางแกไขใหหนวยงานประสบความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  ตองเริ่ม
ดวยการวางแผนแมบทไอทีทั้งหนวยงาน  โดยแผนแมบทนี้ควรมีระยะเวลาทั้งส้ินอยางนอย 3 ป  อีกทั้ง
ควรเปนแผนที่ปรับเปลี่ยนไปขางหนาไดทุกป  นั่นก็คือเมื่อนํารายละเอียดของแผนแมบทมาจัดทําเปน
แผนดําเนินการและจัดทําจนใกลจะสิ้นปงบประมาณแลว  ก็ควรปรับเปลี่ยนแผนแมบทใหสอดคลอง
กับผลงานและความสําเร็จที่ผานมาและจัดทําเปนแผนใหมที่ขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งป  พรอมกันนั้นก็
จัดทําแผนดําเนินการสําหรับปงบประมาณใหมในเวลาเดียวกันดวย 
 แผนแมบทไอทีที่เหมาะสมควรประกอบดวยการกําหนดวิสัยทัศนของการนําไอทีมาใชใน
หนวยงาน   กําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย และนโยบายในการดําเนินงานดานไอทีใหชัดเจน   ราย
ละเอียดเหลานี้เปนเรื่องที่ผูวางแผนจะตองศึกษาสอบถามจากผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน แลวนํา
มาจัดทําขึ้นภายใตคําแนะนําของผูบริหารสารสนเทศระดับสูง 
 สําหรับรายละเอียดดานเทคนิคของแผนแมบทนั้นโดยทั่วไปจะประกอบดวย 
 ก.  ภาพรวมของการประยุกตไอทีที่หนวยงานประสงคจะพัฒนาขึ้นในเวลาสามถึงหาปขาง
หนา   ภาพรวมนี้จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย อีกทั้งจะตองสนับสนุนวิสัยทัศนดาน
ไอทีที่กําหนดไวดวย 
 ข.  โครงสรางหรือสถาปตยกรรมของระบบสารสนเทศที่จะตองพัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับภาพ
รวมที่กําหนดไว 
 ค.  โครงสรางของระบบขอมูลหรือฐานขอมูลที่หนวยงานจะตองจัดทําขึ้นเพื่อใหเปนรากฐาน
ของระบบสารสนเทศที่กําหนดขึ้น 



 ง.   โครงสรางของระบบเครือขายที่จะตองจัดทําขึ้น 
 จ.   ลําดับกอนหลังของระบบสารสนเทศที่จะตองพัฒนาขึ้นโดยคํานึงถึงโครงสรางและระบบ
ตาง ๆ ที่มีใชอยูแลวในปจจุบัน 
 ฉ.  อุปกรณไอทีที่จะตองจัดซื้อในแตละชวงเวลา 
 ช.  แผนการพัฒนาบุคลากรไอที 
 ซ.  งบประมาณที่จําเปนตองใชในแตละชวงเวลา 
 ญ.  ขอเสนอเชิงนโยบายอื่น ๆ 
 เมื่อไดแผนแมบทไอทีแลว  หนวยงานก็จะมีแผนงานที่จะตองดําเนินงานอยางชัดเจน และ
สามารถผลักดันใหการพัฒนางานไอทีเดินไปตามแผนไดงายขึ้น   แผนแมบทที่กลาวนี้นอกจากจะชวย
ใหเห็นแนวทางวาหนวยงานจะตองทําอะไรบางแลว   ยังเปนเสมือนมาตรฐานของระบบตาง ๆ ที่ทั้ง
หนวยงานจะตองยึดถือปฏิบัติดวย 
 
 3.  การกําหนดมาตรฐานบุคลากรไอที   หนวยงานทั้งหลายที่นําไอทีมาใชนั้น  จําเปนจะตอง
จัดหาบุคลากรดานไอทีมาประจําทํางาน   จะยกเวนก็แตเพียงหนวยงานที่วาจางบริษัทอื่นใหดําเนินงาน
ดานไอทีใหทั้งหมด  แตกระนั้นหนวยงานประเภทนี้ก็ยังจําเปนที่จะตองมีบุคลากรสําหรับทําหนาที่ติด
ตอประสานงาน รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานไอทีของบริษัทที่ใหบริการดวย   เมื่อเปนเชนนี้จึงจําเปน
อยางยิ่งที่หนวยงานจะตองจัดมาตรฐานบุคลากรไอทีขึ้น 
 หนวยงานราชการนั้นโดยปกติจะตองกําหนดสายงานดานไอทีตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการพลเรือนกําหนดขึ้น     นอกจากนั้นจํานวนบุคลากรยังถูกกําหนดไวแนชัดดวย 
 หนวยงานอิสระและรัฐวิสาหกิจอาจจะมีความคลองตัวมากขึ้น  คืออาจจะกําหนดจํานวน
บุคลากรเพิ่มมากขึ้นได  โดยเฉพาะหนวยงานที่มีรายไดอาจจะนํารายไดมาใชในการวาจางบุคลากรไอที
ไดมากขึ้นตามความจําเปน 
 การกําหนดมาตรฐานบุคลากรไอที  ประกอบดวยการกําหนดลักษณะและภาระงานของ
บุคลากรแตละตําแหนงใหชัดเจน   นอกจากนั้นก็ควรกําหนดดวยวาบุคคลที่จะรับเขามาดํารงตําแหนง
นั้น ๆ ควรมีวุฒิ  ความสามารถ  และ ประสบการณดานใดบาง    
 
 4.   การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดี (key practice)  งานทางดานไอทีนั้นอาจกลาวไดวาเปน
เร่ืองใหมที่ไมมีใครทราบวิธีการปฏิบัติมากอน   บุคลากรไอทีที่จบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษา
ตาง ๆ ก็รูแตเพียงทางดานทฤษฎีเทานั้น  ไมเคยรูจักการปฏิบัติงานจริง   ดังนั้นเมื่อหนวยงานรับเขามา



ทํางานก็มักจะปฏิบัติงานไปตามวิธีที่ตนคิดวาเหมาะสม   ไมมีใครทราบวาควรจะปฏิบัติงานอยางไรจึง
จะดีที่สุด  ยกตัวอยางเชน  ในงานเขียนโปรแกรมนั้น  เมื่อนักเขียนโปรแกรมไดรับมอบหมายงานแลว
บางคนก็อาจจะลงมือเขียนโปรแกรมเลย  บางคนก็อาจจะออกแบบโปรแกรมกอน  และบางคนก็อาจจะ
เขียนแผนผังงานกอน   การปฏิบัติงานแบบนี้เปนเรื่องยากที่จะดูแลหรือควบคุมใหไดผลงานตามที่
ตองการ   นอกจากนั้นยังอาจจะมีปญหาหากนักเขียนโปรแกรมบางคนลาออกจากหนวยงานไป  เพราะ
นักเขียนโปรแกรมที่เหลือจะไมสามารถทํางานแทน หรือ ตอจากสวนที่ทิ้งคางไวได 
 แนวทางที่ถูกตองก็คือกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นเปนมาตรฐาน   และจัดฝกอบรมให
บุคลากรไอทีทุกคนทราบวิธีการปฏิบัติงานที่ดีในสวนที่ตนตองรับผิดชอบ 
 วิธีการปฏิบัติงานทางดานไอทีที่สมควรจะตองพิจารณาจัดทําขึ้นนั้นมีมากดวยกัน  อาทิ วิธีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือ พัฒนาซอฟตแวร   วิธีการใหบริการไอทีแกผูใชในหนวยงาน   วิธีการจัด
หาระบบไอที   วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  ฯลฯ 
 การเขียนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นเปนมาตรฐานนั้นไมใชเร่ืองงาย   หากหนวยงานมีประสบ
การณในการใชงานไอทีมาเปนเวลานาน   รวมทั้งมีบุคลากรซึ่งเคยมีประสบการณกับการพัฒนาและการ
ใชไอทีมานานแลว   วิธีการก็คือใหบุคลากรเหลานั้นมาชวยกันกําหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ดีในแตละ
ดานที่ตนมีประสบการณขึ้น   แตถาหากไมมีบุคลากรลักษณะนี้  ก็อาจจะตองคนควาศึกษาจากหนวย
งานอื่นซึ่งปจจุบันนี้มีผูนําวิธีปฏิบัติเหลานี้มาเผยแพรทางระบบเวิลดไวดเว็บกันมากขึ้นแลว 
 
 5.  การกําหนดมาตรฐานขอมูล    การนําไอทีมาใชในหนวยงานนั้นอาจจะแยกออกเปนงาน
ลักษณะตาง ๆ ไดหลายแบบ  อาทิ  ใชชวยใหการปฏิบัติงานประจํามีประสิทธิภาพมากขึ้น  เชนนํามาใช
ชวยในการขายสินคาโดยใชอุปกรณสะแกนรหัสสินคาเพื่อตรวจสอบราคา และ คิดราคาสินคารวม  จาก
นั้นก็สงขอมูลการขายไปใหระบบบัญชีเพื่อจัดทําบัญชีที่เกี่ยวของตอไป   อีกแบบหนึ่งก็คือการใชเพื่อ
ชวยใหผูบริหารมีขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตอง สมบูรณและเปนปจจุบัน  ทั้งนี้เพื่อใหผูบริหารนําไป
ใชในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผล   ไมวาจะเปนการประยุกตไอทีแบบใดอาจกลาว
ไดวาลวนแตเกี่ยวของกับการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลทั้งส้ิน 
 การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับขอมูลนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหวางผูใช และระหวางแผนกตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน   หากขอมูลที่เราใชงานนั้นไม
เปนมาตรฐานที่ดี  เชน แผนกหนึ่งในหนวยงานกําหนดรหัสสินคาไวแบบหนึ่ง  และอีกแผนกหนึ่ง
กําหนดรหัสสินคาแตกตางกัน  การแลกเปลี่ยนขอมูลหรือการใชขอมูลรวมกันก็จะสับสนมาก   แตถา
หากหนวยงานใชมาตรฐานขอมูลแบบเดียวกันแลวปญหาเหลานี้ก็จะหมดไป 



 มาตรฐานขอมูลนั้นมีความหมายครอบคลุมประเด็นตาง ๆ หลายดาน  อาทิ 
ก. รหัสขอมูล  เชน รหัสสินคา  รหัสเพศพนักงาน  รหัสจังหวัด รหัสประเทศ   รหัสขอมูลที่

ใชในหนวยงานหนึ่งควรเปนมาตรฐานแบบเดียวกันทั้งหนวยงาน   ยิ่งถาหากใชมาตรฐาน
ที่หนวยงานระดับชาติไดกําหนดไวแลวยิ่งจะเปนการงายตอการพัฒนาโปรแกรมใหทํางาน
รวมกันได  เชน รหัสจังหวัด (หรือช่ือยอของจังหวัด)  อาจจะใชมาตรฐานที่มีผูกําหนดไว
แลวได 

ข. ช่ือขอมูล   เชน  Product Name  และ Customer Address ซ่ึงหมายถึงชื่อสินคา และ
ตําบลเลขที่อยูของลูกคานั้น   ควรกําหนดใหเปนชื่อแบบเดียวกันไมวาจะใชในงาน
ประยุกตใด   หากใชช่ือตางกันจะเกิดความสับสน 

ค. รูปแบบขอมูล  เชน  Customer Name จะตองกําหนดวาจะใหมีรูปแบบอยางไร  หากเปน
ลูกคาที่เปนบุคคล  จะคองกําหนดใหชัดเจน  เชนจะตองมีคํานําหนานามดวยหรือไม  จะ
ขึ้นตนดวยช่ือตัว และตามดวยช่ือสกุล  หรือ จะมีเฉพาะชื่อตัว  นอกจากนั้นยังหมายความ
รวมถึงขนาดความยาวของขอมูลดวย 

ง. ผูรับผิดชอบขอมูล   เชน  กําหนดวาขอมูลแตละรายการ หรือ แตละเรื่องนั้นอยูในความรับ
ผิดชอบของใคร   ใครเปนผูไดรับอนุญาตใหจัดเก็บ  บันทึก และเปลี่ยนแปลงขอมูลบาง  
การกําหนดนี้ก็เพื่อปองกันไมใหบุคคลอื่นแอบแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลอันอาจจะทําให
เกิดความเสียหายไดนั่นเอง 

 
6.  การกําหนดมาตรฐานดานการสื่อสารขอมูลในหนวยงาน   บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวย

งานจําเปนจะตองใชคอมพิวเตอรในการสื่อสารติดตอและสงขอมูลระหวางกันเปนประจํา   พนักงาน
บางคนอาจทําหนาที่บันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่ง  แลวสงขอมูลนั้นตอไปใหพนักงานที่ใช
คอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่งทํางานประมวลผล  จากนั้นก็สงผลลัพธไปใหพนักงานอีกคนหนึ่ง  การสื่อ
สารขอมูลผานระบบเครือขายจึงเปนงานประจําที่หนวยงานตาง ๆ ตองเกี่ยวของดวยตลอดเวลา  การสื่อ
สารขอมูลนี้หากไดจัดระบบใหเปนมาตรฐานแลวก็จะทําใหการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษาระบบ
เครือขายสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การจัดมาตรฐานดานการสื่อสารขอมูลในหนวยงานหนึ่ง ๆ นั้นไมใชเปนเรื่องยุงยาก  หากมี
การวางแผนการดําเนินงานทั้งหลายใหสอดคลองกันทั้งหมด  ขั้นตอนที่ควรดําเนินการก็คือ 

ก.  วางแผนใหชัดเจนวาหนวยงานจะเชื่อมโยงเครือขายไปยังอาคารหลังใด  และ หองใดบาง  
จากนั้นกําหนดลักษณะของการเดินสายเคเบิลสําหรับระบบเครือขายใหเหมาะสม   หรือหากไมตองการ



เดินสายเคเบิลก็ใหกําหนดจุดที่จะตั้งเครื่องรับสัญญาณสําหรับสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ ใน
ระบบเครือขายไรสาย (wireless LAN) ใหเหมาะสม 

ข.   วางแผนการจัดซื้ออุปกรณใหเหมาะสม  กําหนดใหผูใชเครือขายทุกคนตองใชระบบปฏิบัติ
การเครือขายแบบเดียวกันเพราะจะทําใหการดูแลรักษาสะดวกขึ้น  การกําหนดนี้อาจสรางความลําบาก
และยุงยากในระยะแรกถาหากหนวยงานนั้นมีระบบปฏิบัติการหลายแบบ    อยางไรก็ตามเราควรคํานึง
ถึงการใหบริการระยะยาวที่มีความเสถียรเปนหลัก    สําหรับกรณีที่เปนหนวยงานขนาดใหญและมี
ระบบปฏิบัติการเครือขายหลายแบบก็อาจจะเปนเรื่องยุงยากที่จะกําหนดใหเหลือระบบปฏิบัติการเพียง
แบบเดียว  เราก็เพียงแตดูแลใหระบบที่จะใชนั้นมีเวอรชันที่ตรงกัน และ เหลือเพียงนอยแบบที่สุด 

ค.  จัดหาอุปกรณตามแผนที่วางไว และหมั่นตรวจสอบและบํารุงรักษาใหปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   

 
6.  การกําหนดมาตรฐานในการจัดหาอุปกรณไอที   ปจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยน

แปลงรวดเร็วมาก   เชน  เมื่อหนวยงานดําริที่จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรมาใช  หากใชเวลาดําเนินการ
นานมากเกินไป   เครื่องที่ระบุในขอเสนอขอจัดซื้อในตอนแรกนั้นอาจจะไมมีจําหนายแลว  นอกจาก
นั้นถึงแมจะซื้อไดก็อาจจะไมใชเทคโนโลยีใหม  เพราะมีผูผลิตเครื่องรุนใหมที่มีความสามารถมากกวา
เดิมออกมาจําหนายแทนเครื่องรุนเกาแลว 

ในหนวยงานขนาดใหญนั้น  สวนมากมักจะกําหนดใหแผนกตาง ๆ จัดหาอุปกรณไอทีในเวลา
เดียวกันทั้งนี้เพื่อใหไดประโยชนจากสวนลดที่จะไดรับเมื่อซ้ือเปนจํานวนมาก   อยางไรก็ตามบางครั้ง
เปนเรื่องยากที่จะใหทุกแผนกจัดทําเรื่องจัดซื้อจัดหาอุปกรณไอทีไดพรอมกัน   บางแผนกอาจจะพรอม
และมีความจําเปนตองจัดซื้อจัดหาอุปกรณในตอนตนปงบประมาณ  แตบางแผนกอาจจะตองรอไปจน
กวาจะถึงกลางปหรือปลายป   ในกรณีเชนนี้ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ  แผนกเหลานี้อาจจะไดอุปกรณไอทีที่
มีสมบัติดานเทคนิคแตกตางกัน  ทํางานประสานกันไมได  และ ยากแกการบํารุงรักษา   ในกรณีเชนนี้
หนวยงานสมควรจัดทํามาตรฐานขอกําหนดคุณลักษณะดานเทคนิคของอุปกรณไอทีที่จะจัดซื้อเปน
ระยะ ๆ  และ กําหนดใหทุกแผนกตองจัดซื้อจัดหาอุปกรณไอทีตามขอกําหนดนี้โดยไมมีขอยกเวน 

 
จากที่ไดอธิบายมาทั้งหมดนี้   จะเห็นวาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงาน

นั้นมีงานที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานในดานตาง ๆ หลายดานดวยกัน   ผูบริหารหนวยงาน และ ผู
บริหารสารสนเทศระดับสูงจําเปนจะตองศึกษาใหเขาใจความสําคัญของการจัดทํามาตรฐานเหลานี้ หาก
หนวยงานใดยังไมไดจัดทํามาตรฐานตามที่อธิบายมาขางตนนี้   ก็จําเปนจะตองเรงรีบดําเนินการพัฒนา



มาตรฐานเหลานี้ขึ้นโดยเร็ว   มิฉะนั้นการปฏิบัติงานไอทีในหนวยงานก็อาจจะไมราบรื่นและไมไดผล
เทาที่ควร 


