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บทสรุ ปผู้บริ หาร
ผู้จดั ทําได้ ริเริ มจัดทําโครงการแผนกลยุทธ์ทางด้ านระบบสารสนเทศของธนาคาร ซีโอที
จํากัด (มหาชน) ในปั จจุบันธนาคารประกอบธุรกิจด้ านธนาคารพาณิ ชย์ให้ บริ การทางการเงินใน
รูปแบบต่างๆ ทีกฎหมายอนุญาตให้ ดําเนินการได้ ภายใต้ การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
(BOT) โดยมุ่งเน้ นการนํานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ข้ อมูลสารสนเทศทีทันสมัยมาใช้ ในการบริ การ
ให้ ตรงกับความต้ องการของลูกค้ ามากทีสุดโดยโดยให้ บริ การแก่ภาคธุรกิจ และประชาชนทัวไป ทัง
ทางด้ านการรั บฝากเงิน บริ การสินเชือในรูปแบบต่างๆ บริ การธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ บริ การ
โอนเงิน และบริการด้ านปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารซีโอทีม่งุ เน้ นไปทีรูปแบบธุรกิจซึงจะขยายการบริ การไปยังกลุ่มลูกค้ ารายย่อย
มากขึ น และการเชื อมต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยของกลุ่ ม ธนาคารซี ที โอทั วโลกเข้ า มาสนับ สนุ น ในการ
พัฒนาการบริการ โดยสรุปออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี
ส่วนที . มุ่งเน้ น ลูกค้ าภายในประเทศ ทีเป็ น Corporation, SME และจะเน้ นลูกค้ าเงิน
ฝากรายย่อยมากขึน มีบริ การทางการเงินทีหลากหลาย ให้ กบั ลูกค้ าทัวไป เช่น Credit Card, Debit
Card, ATM เป็ นต้ น
ส่วนที . มุ่งเน้ นให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลาง ในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศต่างๆ
ในอาเซียน (ASEAN) รวมถึงเป็ นศูนย์กลางสู่โอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศแถบ
ลุม่ แม่นําโขงอีกด้ วย
จากการเปลี ยนแปลงในธุ รกิ จ ในการก้ า วไปข้ า งหน้ า ทางธนาคารจึง ต้ อ งการวาง
แผนการลงทุนระบบสารสนเทศเพื อนํามาใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ กับธนาคารและสามารถแข่งขันกับ
ธนาคารรายอืนๆในประเทศไทยได้ ในการจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ผ้ จู ดั ทําได้ รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลของทางธนาคาร และภาพรวมของปั ญหา รวมไปถึงปั ญหาการใช้ งานที เกิดขึน
ของระบบสารสนเทศในปัจจุบนั ของธนาคาร ซึงได้ ข้อมูลจากการเข้ าสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารและพนักงาน
ในธนาคาร ทางผู้จัด ทํ าได้ นํ าข้ อ มูล ข้ างต้ น มาวิเคราะห์ ส ภาพการณ์ แข่งขัน และความรุ น แรงใน
อุ ต สาหกรรม โดยใช้ เครื องมื อ เช่ น Five Forces Analysis, SWOT Analysis, PEST Analysis
เพื อให้ ท ราบถึ งความต้ อ งการทางด้ า นระบบสารสนเทศที สามารถสนับ สนุน การดํ าเนิ น งานซึง
สอดคล้ องกับทิศทางกลยุทธ์ ขององค์กร วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศทีมีอยู่ใน
ปั จจุบนั และการพัฒ นาระบบสารสนเทศใหม่ โดยจากผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจุบนั ธนาคารยัง
ต้ องเผชิ ญ กับ ความท้ าทายที สํ าคัญ ต่อการขยายตัวของธุรกิ จ ได้ แก่ ภาวะการณ์ แข่งขันภายใน
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อุตสาหกรรมทีรุนแรง เพราะคูแ่ ข่งแต่ละรายถือว่ามีความชํานาญและความเชียวชาญในกลุ่มลูกค้ า
รายย่อยได้ ดีกว่าทางธนาคาร ภัยคุกคามจากสินค้ าทดแทน อํานาจต่อรองของลูกค้ าและอุปสรรค
จากสินค้ าทดแทนของธนาคารอยู่ในเกณฑ์คอ่ นข้ างสูง ดังนันเพือให้ องค์กรประสบความสําเร็ จตาม
เป้าหมายทางธุรกิจ สนับสนุนการทํางานระดับปฎิบตั ิการ และช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ เป็ น
บุคลากรทีมีคณ
ุ ภาพ
ผู้จัดทําได้ เสนอการพัฒ นาระบบ โดยใช้ เงินลงทุน ทังหมด 3,449,290 บาท สําหรับ
ผลตอบแทนด้ า นตัว เงิ น ที คาดว่ า จะได้ รั บ จากการลงทุ น มี จํ า นวน 3,462,400 บาท ทั งนี ยัง มี
ผลตอบแทนทีไม่ใช่ตวั เงิน ได้ แก่ การเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน การสร้ างภาพลักษณ์ทีดีให้ กบั
องค์กร พนักงานในองค์กรเกิดความเต็มใจในการทํางาน ซึงจะดําเนินการพัฒนาระบบให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในเวลา 3-5 ปี โดยนําเสนอระบบสารสนเทศจํานวน 4 ระบบ ได้ แก่ ระบบบริ หารลูกค้ าสัมพันธ์
(CRM) ระบบธนาคารทางอินเทอร์ เน็ต (Internet Banking) ระบบประชาสัมพันธ์องค์กร และระบบ
การจัด การความรู้ (Knowledge Management) โดยการได้ ม าของระบบสารสนเทศที นํ า เสนอ
ทังหมดจะพัฒนาเองจากความสามารถของพนักงานภายในองค์กร
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