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วิสัยทัศนไอทีวิสัยทัศนไอที::ชี้ทิศทางการแขงขันชี้ทิศทางการแขงขัน
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เนื้อหาเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

ความหมายและตัวอยางของวิสัยทัศนความหมายและตัวอยางของวิสัยทัศน
ความกาวหนาดานไอทีความกาวหนาดานไอที
ไอทีกับการแขงขันไอทีกับการแขงขัน
ผูผูบริหารกับการสรางวิสัยทัศนไอทีบริหารกับการสรางวิสัยทัศนไอที
สรุปสรุป
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วิสัยทัศน กับ ทัศนะวิสัยวิสัยทัศน กับ ทัศนะวิสัย

วิสัยทัศน วิสัยทัศน เปนคํ าที่มีผูพูดมากที่สุดในยุคนี้   เปนคํ าที่ชี้เปนคํ าที่มีผูพูดมากที่สุดในยุคนี้   เปนคํ าที่ชี้
วาองคการ บริษัท หรือ แมแตประเทศไดกาวหนาจริงวาองคการ บริษัท หรือ แมแตประเทศไดกาวหนาจริง
หรือไม  และ จะสูผูอื่นไดหรือไมหรือไม  และ จะสูผูอื่นไดหรือไม
ทัศนะวิสัย ทัศนะวิสัย เปนคํ าที่ใชมานานแลว  เปนคํ าที่ใชมานานแลว  หมายหมายความวามองความวามอง
เห็นไดไกลแคไหน  โดยเฉพาะเมื่อมีหมอกเห็นไดไกลแคไหน  โดยเฉพาะเมื่อมีหมอก
สองคํ านี้ใชรากศัพทเหมือนกันสองคํ านี้ใชรากศัพทเหมือนกันแตแตความหมายตางกันความหมายตางกัน
มากทีเดียวมากทีเดียว



4

วิสัยทัศนคืออะไรวิสัยทัศนคืออะไร

วิสัยทัศนหมายถึงภาพวิสัยทัศนหมายถึงภาพในในอนาคตของหนวยงานที่อนาคตของหนวยงานที่เราเรา
อยากใหเปน  หรือ อยากใหเปน  หรือ เราเราอยากเห็นอยากเห็น
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ตัวอยางของวิสัยทัศน ตัวอยางของวิสัยทัศน -  -  สวทชสวทช..

    เปนองคกร    เปนองคกรที่ที่หมั่นเรียนรู  และเนนความไววางใจหมั่นเรียนรู  และเนนความไววางใจ
ความโปรงใส  ความยืดหยุน  ความรับผิดชอบความโปรงใส  ความยืดหยุน  ความรับผิดชอบ
โดยโดยมีมีความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรและความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่จํ าเปนอยางยิ่งตอการเทคโนโลยีที่จํ าเปนอยางยิ่งตอการพัฒพัฒนานา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
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วิสัยทัศนของกระทรวงวิทยฯ ป 2552วิสัยทัศนของกระทรวงวิทยฯ ป 2552

เปนองคกรหลักในการบริหารจัดการ/สงเสริมและผลักเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการ/สงเสริมและผลัก
ดันใหวิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดดันใหวิทยาศาสตรเทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวด
ลอม เปนลอม เปน  “ปจจัยพัฒนา”“ปจจัยพัฒนา” การเกษตร การ การเกษตร การอุตอุตสาหสาห
กรรม และการสงออกสินคาไทยใหแขงขันไดในเวทีกรรม และการสงออกสินคาไทยใหแขงขันไดในเวที
โลก  เพื่อการโลก  เพื่อการพัฒพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหใหอยูดีกินดีอยูดีกินดี



7

วิสัยทัศนกระทรวงวิสัยทัศนกระทรวงอุตอุตสาหกรรมสาหกรรม
(2543-2553)(2543-2553)

กระทรวงกระทรวงอุตอุตสาหกรรมจะเปนองคกรหลักในการ “ขับสาหกรรมจะเปนองคกรหลักในการ “ขับ
เคลื่อน” ใหประเทศไทยเคลื่อน” ใหประเทศไทยมีมีความไดเปรียบในการแขงความไดเปรียบในการแขง
ขันกับตลาดโลก  โดยใชขันกับตลาดโลก  โดยใชวิธีวิธีบริหารจัดการที่สอดรับกับบริหารจัดการที่สอดรับกับ
นโยบายของภาครัฐ  และมาตรฐานสากลนโยบายของภาครัฐ  และมาตรฐานสากล
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วิสัยทัศนกระทรวงพาณิชย 2008วิสัยทัศนกระทรวงพาณิชย 2008

กระทรวงพาณิชยเปนองคกรนํ าในการผลักดันใหกระทรวงพาณิชยเปนองคกรนํ าในการผลักดันให
ประเทศไทยประเทศไทยเปนเปนหนึ่งในหาผูนํ าทางการคาตางประเทศหนึ่งในหาผูนํ าทางการคาตางประเทศ
ของเอเชีย  สงเสริมใหมีการคาเสรีและเปนธรรมของเอเชีย  สงเสริมใหมีการคาเสรีและเปนธรรม
ตลอดจนตลอดจนใหใหบริการการบริการการพาณิชยพาณิชยอยางมีประสิทธิภาพอยางมีประสิทธิภาพ
โดยรวมมือกับภาคเอกชนอยางใกลชิดโดยรวมมือกับภาคเอกชนอยางใกลชิด
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ตัวอยางวิสัยทัศนองคกรตัวอยางวิสัยทัศนองคกร

XYZ XYZ จะเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกวาจะเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกวามีมี
ความสามารถเหนือคูแขงขัน และ เปนที่ชื่นชอบของความสามารถเหนือคูแขงขัน และ เปนที่ชื่นชอบของ
ลูกคาลูกคา
XYZ XYZ  จะนํ าความเปนเลิศนี้มาแปรใหเปนยอดจํ าหนาย จะนํ าความเปนเลิศนี้มาแปรใหเปนยอดจํ าหนาย
และรายไดที่เพิ่มพูนขึ้นอยางเห็นชัดและรายไดที่เพิ่มพูนขึ้นอยางเห็นชัด
XYZ XYZ จะทํ าใหพนักงานเห็นวาเปนบริษัทที่เยี่ยมยอดที่จะทํ าใหพนักงานเห็นวาเปนบริษัทที่เยี่ยมยอดที่
สุดของวงการที่นาจะทํ างานดวยสุดของวงการที่นาจะทํ างานดวย
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วิสัยทัศนไอทีวิสัยทัศนไอที

ครมครม. ไดมีมติใหหนวยงานตาง ๆ เรงจัดสัมมนาแก. ไดมีมติใหหนวยงานตาง ๆ เรงจัดสัมมนาแกผูผู
บริหารระดับสูงใหบริหารระดับสูงใหเกิดเกิดความเขาใจเรื่องวิสัยทัศนไอทีความเขาใจเรื่องวิสัยทัศนไอที
ผูผูบริหารทุกคน  ควรทราบวาไอทีจะมีบริหารทุกคน  ควรทราบวาไอทีจะมีประโยชนประโยชนอยางอยาง
ไรตอหนวยงานไรตอหนวยงาน
ในในอนาคตไอทีจะเปลี่ยนแปลงกาวหนาอนาคตไอทีจะเปลี่ยนแปลงกาวหนาไปไปอยางไรอยางไร
หนวยงานจะนํ าไอทีมาใชหนวยงานจะนํ าไอทีมาใชไดไดอยางไรอยางไร
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วิสัยทัศนไอทีของกระทรวงวิสัยทัศนไอทีของกระทรวงวิทยฯวิทยฯ
    เปนหนวยงานที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ    เปนหนวยงานที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการวางแผน การวิจัย และพัฒนา การถายสนับสนุนการวางแผน การวิจัย และพัฒนา การถาย
ทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การ
พัฒนากํ าลังคน การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และพลังพัฒนากํ าลังคน การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม และพลัง
งานเพื่อประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตร งานเพื่อประโยชนในการพัฒนาภาคเกษตร อุตอุตสาหสาห
กรรม การผลิต กรรม การผลิต และและบริการของประเทศ ตลอดจนการบริการของประเทศ ตลอดจนการ
พัฒพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหแขงขันกับนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหแขงขันกับ
ตลาดโลกไดตลาดโลกได
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ตัวอยางวิสัยทัศนไอทีตัวอยางวิสัยทัศนไอที

XYZ XYZ จะใชไอทีเพื่อเพิ่มพูนการผลิต และ คุณภาพของจะใชไอทีเพื่อเพิ่มพูนการผลิต และ คุณภาพของ
การผลิตการผลิต
XYZ XYZ จะใชไอทีในการจะใชไอทีในการใหบริใหบริการลูกคา ติดการลูกคา ติดตามตามและและ
สนองตอบความตองการของลูกคาโดยฉับไวสนองตอบความตองการของลูกคาโดยฉับไว
XYZ XYZ  จะใชไอทีในการพัฒนาองคกร  บุคลากร และ จะใชไอทีในการพัฒนาองคกร  บุคลากร และ
การบริหารจัดการไปการบริหารจัดการไปสูสูความเปนเลิศความเปนเลิศ
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วิสัยทัศนของนักวิชาการทหารตํ ารวจวิสัยทัศนของนักวิชาการทหารตํ ารวจ
ทางดานเศรษฐกิจทางดานเศรษฐกิจ
เปนผูนํ าทางเศรษฐกิจของเอเปนผูนํ าทางเศรษฐกิจของเอเซียเซียตะวันออกเฉียงใตตะวันออกเฉียงใต
มีมีความเจริญเติบความเจริญเติบโตโตอยางสรางสรรคอยางสรางสรรค
เศรษฐกิจมีสภาพการแขงขันเสรี ไมผูกขาดกิจการเศรษฐกิจมีสภาพการแขงขันเสรี ไมผูกขาดกิจการ
สามารถแขงขันกับตางประเทศสามารถแขงขันกับตางประเทศ
สรางสรางความสามารถในการสงออกและลดการนํ าเขาความสามารถในการสงออกและลดการนํ าเขา
ขยายฐานทางเศรษฐกิจสูอาณาจักรไรพรมแดนขยายฐานทางเศรษฐกิจสูอาณาจักรไรพรมแดน
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ลักษณะของวิสัยทัศนที่ดีลักษณะของวิสัยทัศนที่ดี

สั้น  ทุกคนเขาใจไดสั้น  ทุกคนเขาใจได
นาประทับใจ ทุกคนเห็นชอบนาประทับใจ ทุกคนเห็นชอบ
กระตุนใหกระตุนใหเกิดความเกิดความหวังและพลังการทํ างานหวังและพลังการทํ างาน
ทํ าใหเปนจริงได ทํ าใหเปนจริงได (Realistic)(Realistic)
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ความกาวหนาดานไอทีความกาวหนาดานไอที
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ความกาวหนาในหลายลักษณะความกาวหนาในหลายลักษณะ

ความกาวหนาในรูปแบบ  ขนาด  และความเร็วความกาวหนาในรูปแบบ  ขนาด  และความเร็ว
ความกาวหนาในดานความกระจายความกาวหนาในดานความกระจาย
ความกาวหนาในดานการสงเสริมการเรียนรูความกาวหนาในดานการสงเสริมการเรียนรู
ความกาวหนาในดานการเปนกลยุทธองคการความกาวหนาในดานการเปนกลยุทธองคการ
ความกาวหนาในการเสริมความกาวหนาในการเสริมศักยศักยภาพสวนตัวภาพสวนตัว
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ความกาวหนาในดานรูปแบบความกาวหนาในดานรูปแบบ

อุปกรณไอทีทุกวันนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก  เปนผลมาอุปกรณไอทีทุกวันนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก  เปนผลมา
จากจากความสามารถในการยนยอวงจรคอมพิวเตอรใหความสามารถในการยนยอวงจรคอมพิวเตอรให
เล็กลง  แตทํ างานไดรวดเร็วยิ่งขึ้นเล็กลง  แตทํ างานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
วงจรคอมพิวเตอรเขาไปฝ งอยูในอุปกรณนานาชนิดวงจรคอมพิวเตอรเขาไปฝ งอยูในอุปกรณนานาชนิด
ทั้งเครื่องมือแพทย  เครื่องมือทั้งเครื่องมือแพทย  เครื่องมืออุตอุตสาหกรรม  ยานสาหกรรม  ยาน
พาหนะ  หรือแมแตในบานเรือนพาหนะ  หรือแมแตในบานเรือน



Top view of 486 Microprocessor chip



486 chip compare with a human finger



Intel Pentium microprocessor
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ความกาวหนาในดานการกระจายความกาวหนาในดานการกระจาย

ความกาวหนาของระบบโทรคมนาคมทํ าใหเกิดการความกาวหนาของระบบโทรคมนาคมทํ าใหเกิดการ
แพรกระจายของอุปกรณไอทีออกแพรกระจายของอุปกรณไอทีออกไปไปอยางกวางขวางอยางกวางขวาง
มีทั้งอุปกรณที่เคลื่อนที่ไดมีทั้งอุปกรณที่เคลื่อนที่ได
อุปกรณอุปกรณที่ที่อยูกับที่แตเชื่อมโยงกับที่อื่น ๆ ไดอยูกับที่แตเชื่อมโยงกับที่อื่น ๆ ได
อุปกรณที่ทํ าใหทุกคนสื่อสารติดตอ  แลกเปลี่ยนขอมูลอุปกรณที่ทํ าใหทุกคนสื่อสารติดตอ  แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกัน และทํ างานรวมกันไดขาวสารระหวางกัน และทํ างานรวมกันได



Automobile computer



The FLAG Cable System

When fully operational in September 1997, FLAG
connects 12 countries with more than 120,000 voice
channels via 27,000 km of mostly undersea cable.

FLAG : Fiber optic Link Around the Globe 



Nation’s Satellite “ThaiCom”
• ThaiCom I (1993) 
   has 12 transpondrs

• ThaiCom II (1994)
   has 12 transponder

• ThaiCom III 
   has 24 transponder



Satellite Footprint (ThaiCom)
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ความกาวหนาทางดานการเรียนรูความกาวหนาทางดานการเรียนรู

อุปกรณไอทีไดกลายเปนเครื่องมือสํ าคัญสํ าหรับการอุปกรณไอทีไดกลายเปนเครื่องมือสํ าคัญสํ าหรับการ
เรียนรูเรียนรูไดไดอยางกวางขวางในแบบ อยางกวางขวางในแบบ  Synchronous Synchronous
มีการพัฒนาระบบชวยการเรียน มีการพัฒนาระบบชวยการเรียน  (CAI  (CAI  และ  และ CBT) CBT) ในใน
ทุกระดับทํ าใหเกิด ทุกระดับทํ าใหเกิด  Life Long Learning Life Long Learning
มีการพัฒนานํ าภาพ มีการพัฒนานํ าภาพ ขอขอความ เสียง และ ภาพเคลื่อนความ เสียง และ ภาพเคลื่อน
ไหวมาจัดทํ าเปนขอมูลสํ าหรับนํ าเสนอ ไหวมาจัดทํ าเปนขอมูลสํ าหรับนํ าเสนอ (Multimedia)(Multimedia)
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ความกาวหนาในการใชไอทีเปนกลยุทธความกาวหนาในการใชไอทีเปนกลยุทธ

หนวยงานหลายแหงเริ่มมองเห็นไอทีเปนกลยุทธหนวยงานหลายแหงเริ่มมองเห็นไอทีเปนกลยุทธ
สํ าคัญในดานตอไปนี้สํ าคัญในดานตอไปนี้
–– การแขงขันกับคูแขงทั้งในและตางประเทศการแขงขันกับคูแขงทั้งในและตางประเทศ
–– การการสรางสรางความสัมพันธกับลูกคาความสัมพันธกับลูกคา
–– การใหขอมูลขาวสารแกพนักงานการใหขอมูลขาวสารแกพนักงาน
–– การคิดคนผลิตภัณฑการคิดคนผลิตภัณฑและและบริการแบบใหมบริการแบบใหม
–– การลดเวลาออกสูตลาดการลดเวลาออกสูตลาด
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ไอทีกับการแขงขันไอทีกับการแขงขัน
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ไอทีไอทีทํ าทํ าใหเกิดการแขงขันใหเกิดการแขงขัน

ไอทีไดทํ าใหทุกอยางรวดเร็วขึ้นไอทีไดทํ าใหทุกอยางรวดเร็วขึ้น
บริษัทจํ าเปนตองทํ างานใหรวดเร็วเหมือนไอทีบริษัทจํ าเปนตองทํ างานใหรวดเร็วเหมือนไอที
–– การออกแบบ   การผลิต  การประชาสัมพันธ  การติดตอการออกแบบ   การผลิต  การประชาสัมพันธ  การติดตอ
สื่อสารกับลูกคา  การรับสื่อสารกับลูกคา  การรับฟงฟงความเห็นลูกคา  การแกไขความเห็นลูกคา  การแกไข
เปลี่ยนแปลงสินคาเปลี่ยนแปลงสินคา

บริษัทจํ าเปนจะตองรูจักคูแขง พันธมิตร และลูกคาบริษัทจํ าเปนจะตองรูจักคูแขง พันธมิตร และลูกคา
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เรื่องสํ าคัญคือขอมูลและสารสนเทศเรื่องสํ าคัญคือขอมูลและสารสนเทศ

ทานบริหารจัดการโดยใชขอมูลมากแคไหนทานบริหารจัดการโดยใชขอมูลมากแคไหน
ทานรูจักสินคาของตัวทานและของคูแขงมากแคไหนทานรูจักสินคาของตัวทานและของคูแขงมากแคไหน
ทานรูจักพันธมิตรของทานมากแคไหนทานรูจักพันธมิตรของทานมากแคไหน
ทานรูจักลูกคาของทานมากแคไหนทานรูจักลูกคาของทานมากแคไหน
ทานทานทราบทราบความตองการของลูกคาของทานมากแคไหนความตองการของลูกคาของทานมากแคไหน
ทานตัดสินใจโดยใชขอมูลเหลานี้หรือเปลาทานตัดสินใจโดยใชขอมูลเหลานี้หรือเปลา
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เริ่มตนดวยขอมูลที่เริ่มตนดวยขอมูลที่แมนแมนยํ าและทันสมัยยํ าและทันสมัย

บริษัทจํ าเปนจะตองมีขอมูลที่บริษัทจํ าเปนจะตองมีขอมูลที่แมนแมนยํ า  ถูกตอง และเปนยํ า  ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน  สํ าหรับใหปจจุบัน  สํ าหรับใหผูผูบริหารใชในการตัดสินใจบริหารใชในการตัดสินใจ
บริษัทจะตองพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลที่เปนอัตโนมัติบริษัทจะตองพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลที่เปนอัตโนมัติ
บริษัทจะตองจัดใหมีวิธีสํ าหรับใหบริษัทจะตองจัดใหมีวิธีสํ าหรับใหผูผูบริหารคนคืนขอบริหารคนคืนขอ
มูลที่ตองการไดจากโตะทํ างานและที่บานมูลที่ตองการไดจากโตะทํ างานและที่บาน
บริษัทบริษัทจะจะตองมีวิธีใหตองมีวิธีใหผูผูบริหารทดสอบการตัดสินใจไดบริหารทดสอบการตัดสินใจได
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ระบบสํ าคัญที่ตองการระบบสํ าคัญที่ตองการ

ระบบบัญชีที่รวดเร็วและถูกตองระบบบัญชีที่รวดเร็วและถูกตอง
ระบบ ระบบ MIS MIS  ที่สามารถจัดเก็บขอมูลไดทันที ที่สามารถจัดเก็บขอมูลไดทันที
ระบบการออกแบบและระบบการผลิตที่รวดเร็วระบบการออกแบบและระบบการผลิตที่รวดเร็ว
ระบบ ระบบ OA OA ที่เชื่อมโยงสื่อสารผูบริหารไดตลอดเวลาที่เชื่อมโยงสื่อสารผูบริหารไดตลอดเวลา
ระบบ ระบบ Internet Internet ที่ชวยใหที่ชวยใหผูผูบริหารคนหาขอมูลคูแขงบริหารคนหาขอมูลคูแขง
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การใชไอทีเพื่อเสริมสรางการใชไอทีเพื่อเสริมสรางศักยศักยภาพสวนตัวภาพสวนตัว

ผูผูบริหารปจจุบันตองหัดใชคอมพิวเตอรและระบบอินบริหารปจจุบันตองหัดใชคอมพิวเตอรและระบบอิน
เทอรเน็ตเทอรเน็ตใหคลองใหคลอง
ผูผูบริหารตองบริหารตองมีมีความรูและมีลักษณะสวนตัวบางอยางความรูและมีลักษณะสวนตัวบางอยาง
ในดานสวนตัว  จะตองสนใจใฝ รู   หัดสังเกต  ในดานสวนตัว  จะตองสนใจใฝ รู   หัดสังเกต  มีมีความความ
อดทนที่จะเรียนรูเรื่องใหม  กลายอมรับเทคโนโลยีใหมๆอดทนที่จะเรียนรูเรื่องใหม  กลายอมรับเทคโนโลยีใหมๆ
และทํ าตนเปนผูนํ าในการเปลี่ยนแปลงและทํ าตนเปนผูนํ าในการเปลี่ยนแปลง
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การใชไอทีเพื่อเสริมสรางการใชไอทีเพื่อเสริมสรางศักยศักยภาพสวนตัวภาพสวนตัว

ในในเรื่องเรื่องความรูความรูผูผูบริหารจะตองรูเรื่องตอไปนี้บริหารจะตองรูเรื่องตอไปนี้
–– การเปดปดใชงานเครื่องพีซีการเปดปดใชงานเครื่องพีซี
–– การเขาถึงและใชงานอินการเขาถึงและใชงานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
–– การใชโปรแกรมพิมพเอกสาร และโปรแกรมชวยงานสวนการใชโปรแกรมพิมพเอกสาร และโปรแกรมชวยงานสวน
ตัวเชน โปรแกรมจัดตารางนัด  โปรแกรมอีเมลตัวเชน โปรแกรมจัดตารางนัด  โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมโปรแกรมบริหารงานโครงการบริหารงานโครงการ
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Futuristic Wallet  PC 
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วิธีการใชไอทีที่ไดผลวิธีการใชไอทีที่ไดผล
กํ าหนดวิสัยทัศนและวางแผนการใชงานอยางจริงจังกํ าหนดวิสัยทัศนและวางแผนการใชงานอยางจริงจัง
พิจารณาพิจารณาความจํ าเปนความจํ าเปนและและความตองการอยางรอบคอบความตองการอยางรอบคอบ
กํ าหนดงบกํ าหนดงบประมาณประมาณอยางเหมาะสมอยางเหมาะสม
ติดตั้ง พัฒนา ระบบงานตามที่วางแผนติดตั้ง พัฒนา ระบบงานตามที่วางแผน
ปฏิบัติงานตอเนื่องปฏิบัติงานตอเนื่อง
ประเมินผล และ แกปญหาประเมินผล และ แกปญหา
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การปรับปรุงแกไของคกรดวยไอทีการปรับปรุงแกไของคกรดวยไอที
เปลี่ยนจาก ไปเปน

• โครงสรางองคกรแบบซับซอน
• การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ
 ระดับสูง
• การตอบสนองที่ชา
• ระดับการจัดการหลายชั้น
• พึ่งกฎเกณฑ และการควบคุมของ

ฝายจัดการ
• การปฏิบัติงานที่อืดอาดยืดยาด
• การจัดการโดยสัญชาติญาณ และ

แรงบันดลใจ

• โครงสรางระบบทีมที่ยืดหยุน
  และมีอํานาจตัดสินใจ
• การตัดสินใจระดับลาง
• การตอบสนองที่ รวดเร็ว
• ระดับการจัดการไมมากชั้น
• เนนที่กิจกรรมที่ ไมเปนทางการ
  และใชความริเริ่มของแตละคน
• การปฏิบัติงานที่กะทัดรัด
• การจัดการโดยขอเท็จจริง
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ผูมีสวนเกี่ยวของกับความสํ าเร็จ หรือ ลมเหลวของผูมีสวนเกี่ยวของกับความสํ าเร็จ หรือ ลมเหลวของ
การจัดการการจัดการระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ

การจัดการ
ระบบสารสนเทศ

ผูบริหาร

ผูเชี่ยวชาญ
IT ภายใน

ผูใหบริการ
และผูคา IT

ผูใชระบบ
ฝายปฏิบัติการ

ผูใชระบบ
ฝายธรุการ

ฝายวางแผนและนโยบาย
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แผนกลยุทธ
องคกรสิ่งแวดลอม ขีดจํ ากัด

วิเคราะหฟงกชั่น
ขององคกร

กํ าหนด
โครงสรางงาน
สื่อสารเครือขาย

กํ าหนด
โครงสราง

IS/IT

กํ าหนด
โครงสราง
ฐานขอมูล

กํ าหนดลํ าดับ
ความสํ าคัญ

ผลกลยุทธ
IS/IT
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ผูผูบริหารกับการบริหารกับการสรางสรางความสามารถดานไอทีความสามารถดานไอที
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาไอทีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาไอที
    ผูผูบริหารสนับสนุนงานไอทีหรือไมบริหารสนับสนุนงานไอทีหรือไม
  ภาพรวมของการใชไอทีกาวหนาดีหรือไม  ภาพรวมของการใชไอทีกาวหนาดีหรือไม
  ใครคือผูใชบาง และ ผูใชรูจักไอที มากนอยเพียงใด  ใครคือผูใชบาง และ ผูใชรูจักไอที มากนอยเพียงใด
  ผูใชมีความรูในงานของตนมากนอยเพียงใด  ผูใชมีความรูในงานของตนมากนอยเพียงใด
  บุคลากรไอทีมีความรูและประสบการณมากนอยเพียงใด  บุคลากรไอทีมีความรูและประสบการณมากนอยเพียงใด
  แผนแมบทไอที  แผนแมบทไอทีมีมีความสมบูรณหรือไมความสมบูรณหรือไม
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ปจจัยปจจัยสํ าหรับสํ าหรับความสํ าเร็จความสํ าเร็จ
มีมีผูผูบริหารที่สนใจและผลักดันงานดานไอทีบริหารที่สนใจและผลักดันงานดานไอที
ผูผูบริหารระดับรองสนใจและลงมือใชไอทีเองบริหารระดับรองสนใจและลงมือใชไอทีเอง
มีคณะกรรมการไอที และที่ปรึกษามีคณะกรรมการไอที และที่ปรึกษา
พัฒนาบุคลากรดานไอพัฒนาบุคลากรดานไอทีทีอยางตอเนื่องจนอยางตอเนื่องจนมีมีความความ
สามารถสามารถ
ดํ าเนินการอยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหมีดํ าเนินการอยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหมีเวเวลาเรียนรูลาเรียนรู
แกแกไขไขปรับปรุงปรับปรุงระบบระบบอยูเสมออยูเสมอ
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ขั้นตอนในการพัฒนางาน ITขั้นตอนในการพัฒนางาน IT
1. วางแผนกลยุทธไอที1. วางแผนกลยุทธไอที
2. เลือกระบบ IS และจัดหางบประมาณ2. เลือกระบบ IS และจัดหางบประมาณ
3. ดํ าเนินการพัฒนา3. ดํ าเนินการพัฒนา

3.1 ศึกษาเบื้องตน3.1 ศึกษาเบื้องตน
3.2 วิเคราะหและกํ าหนดโครงสรางระบบใหม3.2 วิเคราะหและกํ าหนดโครงสรางระบบใหม
3.3 ออกแบบระบบใหม3.3 ออกแบบระบบใหม
3.4 เขียนโปรแกรม3.4 เขียนโปรแกรม
3.5 ทดสอบระบบ3.5 ทดสอบระบบ
3.6 เตรียมเปลี่ยนระบบ3.6 เตรียมเปลี่ยนระบบ

4. ทบทวน และประเมินผลการดํ าเนินงาน4. ทบทวน และประเมินผลการดํ าเนินงาน
5. กลับไปขั้นตอนที่ 25. กลับไปขั้นตอนที่ 2
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การปรับปรุงความตื่นตัวสนใจ IT ของผูบริหารการปรับปรุงความตื่นตัวสนใจ IT ของผูบริหาร
  การศึกษา และฝ กอบรม  การศึกษา และฝ กอบรม
  อานวารสาร และหนังสือ  อานวารสาร และหนังสือ
  เยี่ยมชม/ดูงาน  เยี่ยมชม/ดูงาน
  ลงมือฝ กฝนใชงาน  ลงมือฝ กฝนใชงาน
  เขารวมในการระดมความคิด  เขารวมในการระดมความคิด
  มีบทบาทในโครงการพัฒนาไอที  มีบทบาทในโครงการพัฒนาไอที
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สรุปสรุป
ไอทีเปนกลยุทธสํ าคัญที่จะทํ าใหหนวยงานไอทีเปนกลยุทธสํ าคัญที่จะทํ าใหหนวยงาน
ประสบประสบความความสํ าเร็จสํ าเร็จอยางยั่งยืนอยางยั่งยืน
ผูผูบริหารเปนจักรกลสํ าคัญที่จะทํ าใหการประยุกตบริหารเปนจักรกลสํ าคัญที่จะทํ าใหการประยุกต
ไอทีไอทีประสบประสบความสํ าเร็จความสํ าเร็จ
การประยุกตจะตองมีแผนแมบทที่ชัดเจนการประยุกตจะตองมีแผนแมบทที่ชัดเจน
การเขียนแผนแมบทจะตองอาศัยวิสัยทัศนการเขียนแผนแมบทจะตองอาศัยวิสัยทัศน
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ขอขอบคุณขอขอบคุณและและสวัสดีครับสวัสดีครับ


