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หัวขอหัวขอคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

ความจํ าเปนตองปฏิรูปการบริหารความจํ าเปนตองปฏิรูปการบริหาร
ไอทีกับไอทีกับการการปฏิรูปหนวยงานปฏิรูปหนวยงาน
ไอทีกับไอทีกับผูผูบริหารบริหาร
สรุปสรุป
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ความจํ าเปนตองปฏิรูปการบริหารความจํ าเปนตองปฏิรูปการบริหาร
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โลกอนาคตเปลี่ยนแปลงรวดเร็วโลกอนาคตเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
วิธีการทํ างานแบบเกาใชงานไมไดอีกแลววิธีการทํ างานแบบเกาใชงานไมไดอีกแลว
ทุกหนวยงานตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทุกหนวยงานตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
((ParadigmParadigm) และตองกํ าหนดวิสัยทัศนใหชัดเจน) และตองกํ าหนดวิสัยทัศนใหชัดเจน
การปฏิรูปตองดํ าเนินการวันนี้การปฏิรูปตองดํ าเนินการวันนี้

ความจํ าเปนตองปฏิรูปการบริหารความจํ าเปนตองปฏิรูปการบริหาร
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ปฏิรูปอะไรปฏิรูปอะไร

บทบาท หนาที่ และการดํ าเนินงานบทบาท หนาที่ และการดํ าเนินงาน
รูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบการบริหารจัดการ
ความรวมมือระหวางองคการความรวมมือระหวางองคการ
การนํ าไอทีมาใชการนํ าไอทีมาใช
การจัดเก็บและเผยแพรขอมูลการจัดเก็บและเผยแพรขอมูล
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร
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บทบาท หนาที่ และการดํ าเนินงานบทบาท หนาที่ และการดํ าเนินงาน

เหมือนที่ระบุไวเมื่อหลายสิบปมาแลวเหมือนที่ระบุไวเมื่อหลายสิบปมาแลว
จํ าเปนตองปรับเพราะงานตาง ๆ เปลี่ยนไปมาก งานจํ าเปนตองปรับเพราะงานตาง ๆ เปลี่ยนไปมาก งาน
ขอมูลมีมากขึ้น งานบริการเปลี่ยนรูปแบบ ผูใชมีมากขอมูลมีมากขึ้น งานบริการเปลี่ยนรูปแบบ ผูใชมีมาก
ขึ้น กํ าหนดเวลาลดลงขึ้น กํ าหนดเวลาลดลง
แนวคิดคือแนวคิดคือ  ที่ไหนเมื่อใด ก็ไดที่ไหนเมื่อใด ก็ได Anytime Anywhere)Anytime Anywhere)
นโยบายตองเปนแบบนโยบายตองเปนแบบ Proactive Proactive
ระเบียบตาง ๆ ตองอํ านวยระเบียบตาง ๆ ตองอํ านวย
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การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

ผูบริหารตองรอบรูสารสนเทศทุกดาน  ไมใชรูเปนผูบริหารตองรอบรูสารสนเทศทุกดาน  ไมใชรูเปน
เสี่ยง ๆ เฉพาะเรื่องของหนวยงานเสี่ยง ๆ เฉพาะเรื่องของหนวยงาน
ผูบริหารยุคใหมตองตัดสินใจโดยผูบริหารยุคใหมตองตัดสินใจโดย

   ใชขอมูล   ใชขอมูล
ผูบริหารตองรูวิธีใชอุปกรณไอที  หรือมีผูชวยที่มีผูบริหารตองรูวิธีใชอุปกรณไอที  หรือมีผูชวยที่มี
ความสามารถดานนี้ความสามารถดานนี้
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ความรวมมือระหวางองคการความรวมมือระหวางองคการ

องคการและหนวยงานไมไดอยูโดดเดี่ยวองคการและหนวยงานไมไดอยูโดดเดี่ยว
หนวยงาน กับ หนวยงานหนวยงาน กับ หนวยงาน
หนวยงาน กับ เอกชนหนวยงาน กับ เอกชน
หนวยงาน กับ ตางประเทศหนวยงาน กับ ตางประเทศ
ความรวมมือตองขึ้นอยูบนมาตรฐานเดียวกันความรวมมือตองขึ้นอยูบนมาตรฐานเดียวกัน
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การใชไอทีการใชไอที

ไอทีเปนอุปกรณที่จํ าเปนสํ าหรับหนวยงานไอทีเปนอุปกรณที่จํ าเปนสํ าหรับหนวยงาน
การใชในปจจุบันยังอยูระดับปรับปรุงประสิทธิภาพการใชในปจจุบันยังอยูระดับปรับปรุงประสิทธิภาพ
ไมไดกาวไปสูระดับกลยุทธ  ดังนั้นไอทีจึงไมมีสวนไมไดกาวไปสูระดับกลยุทธ  ดังนั้นไอทีจึงไมมีสวน
ในการปรับปรุงหนวยงานโดยตรงในการปรับปรุงหนวยงานโดยตรง
หนวยงานตองคิดใหมวาจะใชไอทีหนวยงานตองคิดใหมวาจะใชไอที

   ในทางใด   ในทางใด
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การจัดเก็บและเผยแพรขอมูลการจัดเก็บและเผยแพรขอมูล
ขอมูลและสารสนเทศมีความสํ าคัญอยางยิ่งขอมูลและสารสนเทศมีความสํ าคัญอยางยิ่ง
ขอมูลตองมีมาตรฐานในการจัดเก็บ  ในการกํ าหนดขอมูลตองมีมาตรฐานในการจัดเก็บ  ในการกํ าหนด
รูปแบบ   ในการกํ าหนดรหัสรูปแบบ   ในการกํ าหนดรหัส
ขอมูลตองไดรับการปกปองและรักษาความมั่นคงปลอดขอมูลตองไดรับการปกปองและรักษาความมั่นคงปลอด
ภัยอยางเขมงวดภัยอยางเขมงวด
ตองปรับกระบวนทัศนดานขอมูลใหหนวยงานมีความตองปรับกระบวนทัศนดานขอมูลใหหนวยงานมีความ
ตองการเปดเผยขอมูลแกประชาชนและหนวยงานอื่น ๆตองการเปดเผยขอมูลแกประชาชนและหนวยงานอื่น ๆ
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ทัศนคติของบุคลากรทัศนคติของบุคลากร
การปฏิรูปหนวยงานจะไมสํ าเร็จถาไมปรับทัศนคติการปฏิรูปหนวยงานจะไมสํ าเร็จถาไมปรับทัศนคติ
การทํ างานของบุคลากรการทํ างานของบุคลากร
ตองแสวงหาความรูในงาน และในการใชไอทีตองแสวงหาความรูในงาน และในการใชไอที
ตองพยายามคิดปรับปรุงดูสภาพตองพยายามคิดปรับปรุงดูสภาพ

    การทํ างานอยูเสมอ    การทํ างานอยูเสมอ
ตองทํ างานโดยไมยอทอตออุปสรรคตองทํ างานโดยไมยอทอตออุปสรรค
ทํ าตาม อิทธิบาท 4ทํ าตาม อิทธิบาท 4
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ไอทีกับการปฏิรูปหนวยงานไอทีกับการปฏิรูปหนวยงาน
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องคประกอบไอทีที่องคประกอบไอทีที่ตองตองปรับปรุงปรับปรุง

ฮารดแวรและอุปกรณฮารดแวรและอุปกรณ
ซอฟตแวร (ระบบและประยุกต)ซอฟตแวร (ระบบและประยุกต)
ระบบเครือขาย (รวมระบบโทรคมนาคม)ระบบเครือขาย (รวมระบบโทรคมนาคม)
ขอมูล (ฐานขอมูล)ขอมูล (ฐานขอมูล)
บุคลากร (รวมผูใช)บุคลากร (รวมผูใช)
ระเบียบปฏิบัติ (รวมมาตรฐาน คูมือ)ระเบียบปฏิบัติ (รวมมาตรฐาน คูมือ)
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งานไอทีที่ตองปฏิรูปงานไอทีที่ตองปฏิรูป

งานไอทีขณะนี้ยังเปนแบบงานไอทีขณะนี้ยังเปนแบบ
    กระปริบกระปรอยไมตอเนื่องกัน    กระปริบกระปรอยไมตอเนื่องกัน
ควรเริ่มดวยการวางแผนแมบทไอที โดยพิจารณางานควรเริ่มดวยการวางแผนแมบทไอที โดยพิจารณางาน
ประยุกตเลยไปถึงงานเชิงกลยุทธดวยประยุกตเลยไปถึงงานเชิงกลยุทธดวย
เนนในงานขอมูลและสารสนเทศ งานสรางเครือขายเนนในงานขอมูลและสารสนเทศ งานสรางเครือขาย
คอมพิวเตอรทั้งแบบ คอมพิวเตอรทั้งแบบ Intranet Intranet และ และ InternetInternet
พัฒนาแนวทางการใชไอทีเพื่อการบริการประชาชนพัฒนาแนวทางการใชไอทีเพื่อการบริการประชาชน
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ปญหาอุปสรรคของการใชไอทีปญหาอุปสรรคของการใชไอที

ขาดบุคลากรขาดบุคลากร
ขาดงบประมาณขาดงบประมาณ
ขาดการประสานงานกันขาดการประสานงานกัน
การทํ างานซํ้ าซอนทั้งภายในหนวยงาน และระหวางการทํ างานซํ้ าซอนทั้งภายในหนวยงาน และระหวาง
หนวยงานหนวยงาน
งานประยุกตที่พัฒนาไปไมตรงกับความตองการงานประยุกตที่พัฒนาไปไมตรงกับความตองการ
ไมไดนํ าไอทีเขามาผนวกกับงานหลักของหนวยงานไมไดนํ าไอทีเขามาผนวกกับงานหลักของหนวยงาน



16

แนวคิดในการปฏิรูปไอทีแนวคิดในการปฏิรูปไอที

CIOCIO  ตองสนใจ และเขมแข็ง  ตองสนใจ และเขมแข็ง
ควรมีคณะกรรมการอํ านวยการและคณะทํ างานควรมีคณะกรรมการอํ านวยการและคณะทํ างาน
พัฒนาแผนไอทีทุกแบบและทุกระดับพัฒนาแผนไอทีทุกแบบและทุกระดับ
กํ าหนดลํ าดับความสํ าคัญของงานประยุกตกํ าหนดลํ าดับความสํ าคัญของงานประยุกต
กํ าหนดมาตรฐานดานไอทีใหรอบดานกํ าหนดมาตรฐานดานไอทีใหรอบดาน
กํ าหนดแนวทาง กํ าหนดแนวทาง OutsourcingOutsourcing
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ไอทีที่ตองสนใจไอทีที่ตองสนใจ

ระบบสารสนเทศสํ าหรับผูบริหารระบบสารสนเทศสํ าหรับผูบริหาร
ระบบสํ านักงานอัตโนมัติระบบสํ านักงานอัตโนมัติ
ระบบ ระบบ Data MiningData Mining
ระบบ ระบบ Decision SupportDecision Support
ระบบ ระบบ Knowledge ManagementKnowledge Management
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การประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาคการประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาค
ในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาประเทศ

ดานการศึกษาดานการศึกษา
คนในชนบทมีโอกาสเทาเทียมกับคนในเมืองคนในชนบทมีโอกาสเทาเทียมกับคนในเมือง
การศึกษาทางไกล Tele-educationการศึกษาทางไกล Tele-education
courseware โดยใช multimediacourseware โดยใช multimedia

ดานสาธารณสุขดานสาธารณสุข
การรักษาทางไกลผานระบบ Tele- medicineการรักษาทางไกลผานระบบ Tele- medicine
การเรียกดูขอมูลผูปวยผานฐานขอมูลมาตรฐานการเรียกดูขอมูลผูปวยผานฐานขอมูลมาตรฐาน
การฝกฝนบทเรียนทางการแพทยดวยอุปกรณการฝกฝนบทเรียนทางการแพทยดวยอุปกรณ

เสมือนจริงเสมือนจริง



19

การประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาคการประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาค
ในการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาประเทศ (ตอ)(ตอ)

การบริการอื่น ๆการบริการอื่น ๆ
เกษตรกรอาจเรียกดูขอมูลราคาพืชผลประจํ าวันเพื่อเกษตรกรอาจเรียกดูขอมูลราคาพืชผลประจํ าวันเพื่อ

การตัดสินใจซื้อหรือขายการตัดสินใจซื้อหรือขาย
ชาวประมงสามารถเรียกดูขอมูลสภาพอากาศจากชาวประมงสามารถเรียกดูขอมูลสภาพอากาศจาก

ฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยาฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยา
เจาหนาที่ปองกันภัยอาจระบุตํ าแหนงและปริมาณเจาหนาที่ปองกันภัยอาจระบุตํ าแหนงและปริมาณ

อุปกรณที่ตองการใชในกรณีเกิดปญหาอุบัติภัยอุปกรณที่ตองการใชในกรณีเกิดปญหาอุบัติภัย
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ผลกระทบของไอทีตอการพัฒนาประเทศผลกระทบของไอทีตอการพัฒนาประเทศ
ดานธุรกิจดานธุรกิจ

ชวยใหตัดสินใจในเรื่องสํ าคัญไดชวยใหตัดสินใจในเรื่องสํ าคัญไดถูกถูกตองทันทีตองทันที
ลดตนทุนในการผลิตและการบริการลดตนทุนในการผลิตและการบริการ
ผูผลิตและผูบริโภคสื่อสารติดตอกันผูผลิตและผูบริโภคสื่อสารติดตอกัน

    โดยตรง    โดยตรง
ดานสื่อสารมวลชนดานสื่อสารมวลชน

สามารถกระจายขาวสารไดกวางขวางทันทีทันใดสามารถกระจายขาวสารไดกวางขวางทันทีทันใด
ความหลากหลายของขอมูลและรูปแบบความหลากหลายของขอมูลและรูปแบบ
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ผลกระทบของไอทีตอการพัฒนาประเทศผลกระทบของไอทีตอการพัฒนาประเทศ
(ตอ)(ตอ)

ดานโครงสรางทางสังคมดานโครงสรางทางสังคม
การติดตอเชื่อมโยงขององคกรและบุคคลจะเพิ่มขึ้นการติดตอเชื่อมโยงขององคกรและบุคคลจะเพิ่มขึ้น
อํ านาจการตอรองของชุมชนมากขึ้น สวนกลางลดลงอํ านาจการตอรองของชุมชนมากขึ้น สวนกลางลดลง

ดานดานวัฒนวัฒนธรรมและการศึกษาธรรมและการศึกษา
เกิดเกิดวัฒนวัฒนธรรมสากลจากการแพรกระจายของธรรมสากลจากการแพรกระจายของ

     วัฒน     วัฒนธรรมที่มาจากตางถิ่นธรรมที่มาจากตางถิ่น
เครือขายขอมูลความรูที่เขาถึงและเรียนรูดวยตนเองไดเครือขายขอมูลความรูที่เขาถึงและเรียนรูดวยตนเองได

     โดยตรง     โดยตรง
จํ าเปนตองเรียนรูภาษาตางประเทศและไอทีจํ าเปนตองเรียนรูภาษาตางประเทศและไอที
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การประยุกตไอทีในหนวยงานการประยุกตไอทีในหนวยงาน

เริ่มดวยงานประมวลผลขอมูล  เชน บัญชี  งานเริ่มดวยงานประมวลผลขอมูล  เชน บัญชี  งาน
ทะเบียน  ทํ าใหการทํ างานสะดวกรวดเร็วไมผิดพลาดทะเบียน  ทํ าใหการทํ างานสะดวกรวดเร็วไมผิดพลาด
ตามดวยงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตามดวยงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) (MIS)  ทํ าให ทํ าให
เห็นสภาพของปญหาและโอกาสชัดเจนขึ้นเห็นสภาพของปญหาและโอกาสชัดเจนขึ้น
ตามดวยงานสํ านักงานอัตโนมัติ  ทํ าใหทั้งหนวยงานตามดวยงานสํ านักงานอัตโนมัติ  ทํ าใหทั้งหนวยงาน
ทํ างานรวมกันทํ างานรวมกันไดไดอยางราบรื่นและทันใจอยางราบรื่นและทันใจ
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ระบบประมวลผลขอมูล
Transaction Processing System

ฐานขอมูล
ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS)
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การประยุกตดานการประมวลผลการประยุกตดานการประมวลผล

เริ่มดวยการจัดเก็บขอมูลที่เขาสูหนวยงานเริ่มดวยการจัดเก็บขอมูลที่เขาสูหนวยงาน
นํ าขอมูลมาดํ าเนินการ แลวจัดทํ าเปนเอกสารที่เกี่ยวของนํ าขอมูลมาดํ าเนินการ แลวจัดทํ าเปนเอกสารที่เกี่ยวของ
บันทึกขอมูลไวในแฟมขอมูลเพื่อตรวจสอบบันทึกขอมูลไวในแฟมขอมูลเพื่อตรวจสอบ

การรับคาบํ ารุงวัด  ทอดผาปา ฯลฯการรับคาบํ ารุงวัด  ทอดผาปา ฯลฯ
การชํ าระคานํ้ าคาไฟฟาการชํ าระคานํ้ าคาไฟฟา
การบันทึกการบวชเพื่อทํ าใบสุทธิการบันทึกการบวชเพื่อทํ าใบสุทธิ
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ระบบ ระบบ MISMIS

Management Information System Management Information System   ทํ าหนาที่แยกทํ าหนาที่แยก
แยะกลั่นกรองขอมูลเพื่อใหเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้นแยะกลั่นกรองขอมูลเพื่อใหเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้น
แนวโนมของเหตุการณที่เกิดขึ้นแนวโนมของเหตุการณที่เกิดขึ้น
สภาพผิดปกติที่จะตองตรวจสอบสภาพผิดปกติที่จะตองตรวจสอบ
พยากรณของสิ่งที่จะเกิดพยากรณของสิ่งที่จะเกิดในในอนาคตอนาคต

เปาหมายคือชวยใหเปาหมายคือชวยใหผูผูบริหารทํ างานไดดีขึ้นบริหารทํ างานไดดีขึ้น
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ระบบ ระบบ Decision Support SystemDecision Support System
ระบบ ระบบ DSS DSS ชวยใหชวยใหผูผูบริหารคิดวาควรจะดํ าเนินการอยางบริหารคิดวาควรจะดํ าเนินการอยาง
ไรไรในในสถานการณตาง ๆ จึงจะไดผลดีสถานการณตาง ๆ จึงจะไดผลดี
ตองสรางแบบตองสรางแบบจํ าลองที่สามารถทํ านายอนาคตจํ าลองที่สามารถทํ านายอนาคตได ได หมือนหมือน
ที่ใชในงาน ที่ใชในงาน Operations ResearchOperations Research
ทางทหารคุนเคยกับระบบแบบนี้ดีทางทหารคุนเคยกับระบบแบบนี้ดี
ทางธุรกิจเริ่มนํ ามาใชในการทดลองแนวทางทํ าธุรกิจทางธุรกิจเริ่มนํ ามาใชในการทดลองแนวทางทํ าธุรกิจ
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ระบบ ระบบ Executive Information SystemExecutive Information System

ระบบระบบออนไลนที่ชวยใหออนไลนที่ชวยใหผูผูบริหารคนขอมูลและบริหารคนขอมูลและ
สารสนเทศตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวไดถึงโตะทํ างานสารสนเทศตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวไดถึงโตะทํ างาน
ชวยใหคนหาขอมูลลึกลงไปวาชวยใหคนหาขอมูลลึกลงไปวา

    ขอมูลมาจากไหน    ขอมูลมาจากไหน
เชน  ในกรณีเกิดปญหาพระธรรมทูต  อาจคนไดเชน  ในกรณีเกิดปญหาพระธรรมทูต  อาจคนได
วาทานชื่ออะไร บวชที่ไหน ศึกษาที่ไหน ไดรับวาทานชื่ออะไร บวชที่ไหน ศึกษาที่ไหน ไดรับ
การฝกอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตเมื่อใด เคยมีการฝกอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตเมื่อใด เคยมี
ปญหาอะไรบาง ฯลฯปญหาอะไรบาง ฯลฯ
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

GIS GIS หรือ หรือ Geographic Information SystemGeographic Information System
มีประโยชนในการพิจารณาสภาพพื้นที่รวมกับขอมูลที่มีประโยชนในการพิจารณาสภาพพื้นที่รวมกับขอมูลที่
เกี่ยวของ   ทํ าใหเห็นรายละเอียดและเขาใจไดชัดเกี่ยวของ   ทํ าใหเห็นรายละเอียดและเขาใจไดชัด
ปจจุบันตองอาศัยแผนที่ของกรมแผนปจจุบันตองอาศัยแผนที่ของกรมแผนที่ที่ทหารทหาร
มีงานประยุกตในหนวยงานตาง ๆ กวาแปดสิบหนวยงานมีงานประยุกตในหนวยงานตาง ๆ กวาแปดสิบหนวยงาน
สามารถใชในการทํ าแผนที่ธรณีสงฆ  เขตสามารถใชในการทํ าแผนที่ธรณีสงฆ  เขตโบราณโบราณสถานสถาน
และ เขตวัดตาง ๆ ไดดีและ เขตวัดตาง ๆ ไดดี
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Trends of IT

VISION

เงื่อนไขขอกํ าหนดตาง ๆ

ก ําหนด
วัตถุประสงค/เปาหมาย

ขององคกร

ก ําหนด
ภารกิจหลัก/สนับสนุน

ก ําหนด
ระบบ IS

ก ําหนด
โครงสราง DB

ก ําหนด
โครงสราง DC

รางแผนไอที

นํ าเสนอ
ผูบริหาร

สิง่แวดลอม
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Data Warehouse 1Data Warehouse 1

แนวคิดในการยายขอมูลที่ไดสรุปและสังเคราะหแลวแนวคิดในการยายขอมูลที่ไดสรุปและสังเคราะหแลว
จากหลายแหลงมาเก็บไวอยางถาวรจากหลายแหลงมาเก็บไวอยางถาวร
เปนที่เก็บขอมูลทั้งหนวยงานเปนที่เก็บขอมูลทั้งหนวยงาน
มีกรรมวิธีสังเคราะหบูรณะการขอมูลตาง ๆ  จากมีกรรมวิธีสังเคราะหบูรณะการขอมูลตาง ๆ  จาก
งานประยุกตที่ยังไมไดสังเคราะหงานประยุกตที่ยังไมไดสังเคราะห
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Data Warehouse 2Data Warehouse 2

ฐานขอมูลสวนมากบรรจุขอมูลที่เปนปจจุบันแต ฐานขอมูลสวนมากบรรจุขอมูลที่เปนปจจุบันแต DataData
Warehouse Warehouse บรรจุขอมูลประวัติบรรจุขอมูลประวัติ
อาจหมายถึงการรวมฐานขอมูลหลายฐานเขาเปนหนึ่งอาจหมายถึงการรวมฐานขอมูลหลายฐานเขาเปนหนึ่ง
ปกติใชในการวิเคราะหแนวโนมและระบุปญหาปกติใชในการวิเคราะหแนวโนมและระบุปญหา
หากมีขนาดเล็กและเปนเนื้อหาเฉพาะจะเรียกวาหากมีขนาดเล็กและเปนเนื้อหาเฉพาะจะเรียกวา
Data markData mark
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ลักษณะของ ลักษณะของ Data Warehouse 1Data Warehouse 1

จัดทํ าตามเนื้อหาจัดทํ าตามเนื้อหา
- - ยึดเนื้อหาหลักที่หนวยงานสนใจยึดเนื้อหาหลักที่หนวยงานสนใจ
- ตางจากระบบที่ใชงานอยูซึ่งเนนดานการปฏิบัติงาน- ตางจากระบบที่ใชงานอยูซึ่งเนนดานการปฏิบัติงาน
และฟงกชันงานมีการบรูและฟงกชันงานมีการบรูณาณาการการ
- ขอมูลทั้งหมดไดรับการ- ขอมูลทั้งหมดไดรับการบูรณาบูรณาการการ
- มีชื่อ และรหัสเปนมาตรฐานเดียวกัน- มีชื่อ และรหัสเปนมาตรฐานเดียวกัน
- มีรูปแบบเปนมาตรฐาน- มีรูปแบบเปนมาตรฐาน
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ลักษณะของ ลักษณะของ Data Warehouse 2Data Warehouse 2

ความเกี่ยวเนื่องกับเวลาความเกี่ยวเนื่องกับเวลา
- ถูกตอง ณ ชวงเวลาใด ๆ- ถูกตอง ณ ชวงเวลาใด ๆ
- มีระยะเวลาขอมูลยาวนาน- มีระยะเวลาขอมูลยาวนาน
- โครงสรางระบุเวลาไมชัดเจน- โครงสรางระบุเวลาไมชัดเจน
- ไมมีการ - ไมมีการ update update ขอมูลอีกหลังจากเก็บแลวขอมูลอีกหลังจากเก็บแลว



34

ลักษณะของ ลักษณะของ Data Warehouse 3Data Warehouse 3

Non volatileNon volatile
- - ไมตองกังวลปญหาเรื่อง ไมตองกังวลปญหาเรื่อง update update จะทํ าใหขอมูลจะทํ าใหขอมูล
คลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อน
- ไมมี - ไมมี DeadlockDeadlock
- - การกูระบบจะงายมากการกูระบบจะงายมาก
- ไมมีขอมูลที่ไมใชในการตัดสินใจ- ไมมีขอมูลที่ไมใชในการตัดสินใจ
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Data MiningData Mining

การนํ าขอมูลใน การนํ าขอมูลใน Data Warehouse Data Warehouse มาจํ าแนกปจจัยมาจํ าแนกปจจัย
ตาง ๆ และวิเคราะหหาแนวโนมหรือรูปแบบตาง ๆ และวิเคราะหหาแนวโนมหรือรูปแบบ
ชวยใหผูบริการตัดสินใจทางกลชวยใหผูบริการตัดสินใจทางกลยุทธยุทธไดวา จะตองไดวา จะตอง
เปลี่ยนแปลงอะไรบางเปลี่ยนแปลงอะไรบาง
จํ าเปนตองมีขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมจึงจะจํ าเปนตองมีขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสมจึงจะ
วิเคราะหขอมูลไดวิเคราะหขอมูลไดแมนแมนยํ ายํ า
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การใชไอทีในการรื้อปรับระบบการใชไอทีในการรื้อปรับระบบ

ผูผูบรหิารระดับสูงตองสนใจสนับสนุนจริงจังบรหิารระดับสูงตองสนใจสนับสนุนจริงจัง
ตองเขาใจวัตถุตองเขาใจวัตถุประสงคประสงคอยางชัดเจนอยางชัดเจน
ตองประชาสัมพันธใหทั้งหนวยงานเขาใจตองประชาสัมพันธใหทั้งหนวยงานเขาใจ
ตองมีทีมงานที่อุทิศตน  กลาเปลี่ยนแปลงตองมีทีมงานที่อุทิศตน  กลาเปลี่ยนแปลง
ตองพิจารณา หาทางเปลี่ยนแปลงกระบวนการตองพิจารณา หาทางเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํ างานทํ างาน
อยางสรางสรรคและนํ าไอทีมาเปนเครื่องมืออยางสรางสรรคและนํ าไอทีมาเปนเครื่องมือ
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ไอทีกับไอทีกับผูผูบริหารบริหาร



38

ถึงคราวตองเกงไอทีถึงคราวตองเกงไอที

ผูผูบริหารยุคใหมตองสามารถทํ างาน และตัดสินใจไดบริหารยุคใหมตองสามารถทํ างาน และตัดสินใจได
ในแบบ ในแบบ Anytime AnywhereAnytime Anywhere
ตองมีเครื่องมือไอทีติดตัว ตองมีเครื่องมือไอทีติดตัว (Mobile)(Mobile)
ตองใชอินตองใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเปนเปน
ตองตัดสินใจโดยใชขอมูล และสารสนเทศตองตัดสินใจโดยใชขอมูล และสารสนเทศ
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ทํ าทํ าอยางไรจะเกงไอทีอยางไรจะเกงไอที

อานขาวไอทีตามหนาหนังสือพิมพอานขาวไอทีตามหนาหนังสือพิมพ
หัดใชไอทีเปนนิสัยประจํ าวัน  เปดอีเมลอานหัดใชไอทีเปนนิสัยประจํ าวัน  เปดอีเมลอาน

       คน คน WWW  WWW สงขาวใหเพื่อนฝูงสงขาวใหเพื่อนฝูง
ไมตองอายถาใชไมเปนในขั้นแรกไมตองอายถาใชไมเปนในขั้นแรก

       เพราะทุกคนตองคอยเรียนรู เพราะทุกคนตองคอยเรียนรู
ที่สํ าคัญคือตองที่สํ าคัญคือตองไมไมปฏิเสธปฏิเสธ
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ศึกษาจากศึกษาจากผูผูบริหารอื่นบริหารอื่น

สนทนาเรื่องไอทีกับสนทนาเรื่องไอทีกับผูผูบริหารอื่นบริหารอื่น
ติดตามขาวสารทางอินติดตามขาวสารทางอินเทอรเทอรเน็ต เชนขาวเน็ต เชนขาว CNN CNN หรือ หรือ
จากขาว จากขาว นสพนสพ. ของไทย. ของไทย
ปรึกษาลูก ๆ ดานอุปกรณไอทีในบานปรึกษาลูก ๆ ดานอุปกรณไอทีในบาน
นํ าแนวคิดที่ไดนํ าแนวคิดที่ไดมามาปรับปรุงองคการปรับปรุงองคการ
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สรุปสรุป

การรื้อปรับระบบหนวยงานเปนเรื่องจํ าเปนการรื้อปรับระบบหนวยงานเปนเรื่องจํ าเปน
ปจจัยหลักของความสํ าเร็จอยูที่คนปจจัยหลักของความสํ าเร็จอยูที่คน

ผูบริหาร  ทีมงาน  เจาหนาที่  ขาราชการผูบริหาร  ทีมงาน  เจาหนาที่  ขาราชการ
      ตองตองปรับทัศนคติใหสอดคลองกับปรับทัศนคติใหสอดคลองกับ
   ยุคโลกา   ยุคโลกาภวิัตนภวิัตน
ตองพิจารณานํ าไอทีมาใชเปนเครื่องมือตองพิจารณานํ าไอทีมาใชเปนเครื่องมือ
ตองทํ าจริงตองทํ าจริง


