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บทสรุปผูบริหาร 
 

การจัดทําแผนกลยุทธระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีศึกษา การประปานครหลวง 

ฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาวะแวดลอมทางธุรกิจขององคกร สถานภาพขององคกร  และ

สถานภาพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร  โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะห ทั้งหมด 3 

เครื่องมือ และ 1 มุมมอง  ในการชวยการแกไขปญหา ประกอบดวย 1) PEST  สําหรับการวิเคราะห

ภาพรวมระดับองคกร เพ่ือใหเห็นถึงผลกระทบท่ีมีตอองคกร โดยทําการวิเคราะหใน 4 ดานหลัก คือ 

ดานการเมืองการปกครอง (Political-P)  ดานเศรษฐกิจ (Economic-E) ดานสังคม (Society-S) และ

ดานเทคโนโลยี (Technology-T)  2) Five Forces สําหรับการวิเคราะหใหเห็นถึงสภาวะแวดลอม  

ความรุนแรงของการแขงขัน  การกระทําที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรในธุรกิจ  จุดแข็ง

จุดออนที่เกี่ยวของกับธุรกิจ คูแขง และภัยคุกคามในอุตสาหกรรม 3) SWOT นํามาใชในการวิเคราะห

สถานภาพปจจุบันขององคกรซึ่งทําการวิเคราะหใน 4 ประเด็นหลัก  โดยเนนไปท่ีการวิเคราะหจุดแข็ง 

(Strength) และจุดออน (Weakness) ขององคกร  ประกอบกับใหความสนใจในการวิเคราะห

ประเด็นของโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ขององคกรดวยเชนกัน  4) TOWs 

Matrix  มุมมองในการนํามาชวยแกปญหา  โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหที่ไดจาก SWOT  

การจัดทําแผนกลยุทธในครั้งนี้ใหแนวทางที่เปนประโยชนแกผูบริหาร เพ่ือนําขอมูลที่ได

จากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมและสถานภาพองคกรไปใชตอยอดในการจัดตั้งกลยุทธการบริหาร

องคกร และจัดทํากลยุทธทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหมีความสอดคลองกับแผนกล

ยุทธองคกร  เพ่ือใหองคกรสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชตอบโจทยการดําเนินธุรกิจ

หลักขององคกรไดอยางครอบคลุม  ลดคาใชจายในกระบวนการดําเนินงาน  และเกิดประสิทธิภาพ
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สูงสุดแกองคกร  โดยมุงผลการปฎิบัติงานที่มีคุณภาพขององคกรในระยะยาว  นําพาองคกรให

เจริญกาวหนาเทาทันคูแขงไดตอไปในอนาคต  
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ระดับองคกร, การวิเคราะหใหเห็นถึงสภาวะแวดลอมความรุนแรงของการแขงขัน,   

วิเคราะหสถานภาพปจจุบันขององคกร  
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Executive Summary 
 

This IT Master Plan in case of Metropolitan Waterworks Authority is 

intended to study about the business environment, internal status and information 

technology status of the organization by using 3 tools and 1 view for solving 

problem. First, PEST is used for analyzing the organization overview that influence to 

the organization. Second, Five Forces is used for analyzing business competition that 

effect to the organization. Third, SWOT is used for analyzing organization as-is status 

in term of strength, weakness, opportunity and threat of the organization. Fourth, 

TOWs Matrix is used for solving problem that analyzed from SWOT. 

This study will be beneficial to management level for applying IT Master 

Plan to develope strategic plan which align to IT master plan. Therefore, the 

organization would be applied IT to support core function of the business. Then the 

organization will decrease processing cost and makes more benefit by expecting the 

long term organization quality.  
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