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 ขณะที่ผมกําลังนั่งรถยนตกลับบานในตอนเย็นวันศุกรนั้นผมก็ไดรับโทรศัพทจาก  ศุภชัย ซ่ึง
เปนอดีตนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง    เขาโทรศัพทมาขออนุญาตมาพบผม  “อาจารย
ครับ  ผมอยากจะมาขอปรึกษาเรื่องงานสักหนอยครับ” 
 “อาจารยสอนเธอไปตั้งเยอะแลวยังจะตองปรึกษาอีกเหรอ”  ผมเยากลับไป 
 “ตองปรึกษาอีกมากเลยครับ   นี่ผมไดทราบขาววาอาจารยเปลี่ยนไปเปนนักธุรกิจแลวใชไหม
ครับ”    เร่ืองที่ผมลาออกจากตําแหนงอาจารยดูเหมือนจะเปนที่รูกันไปหมด  แตกระนั้นคนรูจักสวน
ใหญก็ยังเรียกผมวาอาจารย   จะมียกเวนก็แตเฉพาะคนขายของขางถนนและคนขับแทกซี่เทานั้นที่เรียก
ผมวาเสี่ย 
 “อาจารยยังไมไดเปนนักธุรกิจหรอก   ตอนนี้เปนเพียงที่ปรึกษาเทานั้น”  ผมตอบกลับไป 
 “ที่ปรึกษาของนักธุรกิจก็เหมือนนักธุรกิจนั่นแหละครับ”  ศุภชัยพูด   “แลวคราวนี้ผมก็ตองขอ
เชิญเปนที่ปรึกษาใหผมดวย” 
 “มีคาที่ปรึกษาหรือเปลาละ”  ผมแกลงถาม 
 “ตอนนี้ยังไมมีครับ  ขอรับคําปรึกษาแบบลูกศิษยกอนนะครับ”   
 “โอเค  เธอจะมาหาอาจารยเมื่อไหร  ที่ไหนละ”  ผมถาม 
 “ที่บานอาจารยไดไหมครับ  เวลาก็แลวแตอาจารยจะวางเมื่อไหร” 
 “พรุงนี้ไดไหม  ตอนเชาอาจารยอยูบาน  เธอเคยมาบานอาจารยแลวนี่  ยังจําไดนะ” 
 “จําไดครับ  ถาอยางนั้นพรุงนี้เชาเกาโมงผมขออนุญาตไปพบอาจารยนะครับ” 
 รุงเชาประมาณเกาโมง  ศุภชัยก็มาพบผมตามนัด  แถมพวงดวยสุภาพสตรีช่ือบุษบงซึ่งผมไมรู
จักมากอนดวย  “บุษบง จะเปนหุนสวนของผมครับ”  ศุภชัยแนะนํา 
 ผมเชิญใหทั้งสองคนเขามานั่งในหองรับแขก  และหลังจากที่จัดการหาน้ํามาเลี้ยงแขกทั้งสอง
แลว ผมก็ถามวัตถุประสงคในการมาพบผมครั้งนี้ 
 “ผมกับบุษบงคิดวาอยากจะทําธุรกิจครับ   เรากําลังคิดอยูวาจะทําธุรกิจเฟอรนิเจอรสไตลฝร่ัง
ขายในเมืองไทยและอาจจะสงออกดวย   อาจเปนสไตลหลุยสก็ไดครับ   แตการทําธุรกิจยุคนี้คงจะตอง
ใชเทคนิคการบริหารแบบใหมใหเหมาะกับยุคสารสนเทศ   ผมก็เลยตองมาเรียนถามอาจารยวา  การ
บริหารธุรกิจในยุคนี้จะตองคํานึงถึงอะไรบาง”  ศุภชัยอธิบาย 



 “อาจารยจะไมวิเคราะหใหนะวาการทําเฟอรนิเจอรสไตลหลุยสขายนี่จะดีไหม   เพราะนั่นเปน
เร่ืองที่เธอจะคิดเอง   แตกอนที่จะพูดคุยในเรื่องที่เธอถามมานั้น  ตองบอกกอนวาอาจารยรูสึกยินดีที่
พวกเธอคิดจะทําธุรกิจของตัวเอง   เหตุผลอยางหนึ่งก็คือ  ทุกวันนี้มีผูวิจารณกันมากวาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษาของไทยนั้นผิดทาง  คือ  สรางแตมนุษยเงินเดือน  ไมเคยสรางบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหออก
มาเปนเจาของกิจการ    อยางตัวเธอทั้งสองเมื่อจบมาก็ไปทํางานรัฐวิสาหกิจใชไหม” 
 “ใชครับ” 
 “แลวพวกเธอรูไหมวาเมืองไทยเวลานี้มีสถาบันอุดมศึกษาสักกี่แหง”  ผมถาม 
 “ก็มีมหาวิทยาลัยของรัฐ  ของเอกชน  สถาบันราชภัฎ  สถาบันราชมงคล  สถาบันทหาร  รวม
กันแลวคงสักรอยกวาแหงกระมังครับ”  ศุภชัยตอบ 
 “ผิด  ความจริงมีกวาหกรอยแหง  แตก็อยางที่บอกนะแหละ  เกือบทุกแหงผลิตคนออกมา
ทํางานกินเงินเดือนทั้งนั้น   และหากเปนอยางนี้ตอไปประเทศไทยก็คงจะอยูไมได   เราตองการคนที่จบ
การศึกษาออกมาแลวกลาดําเนินกิจการของตนเอง  กลาทําธุรกิจเอง  กลาสรางโรงงานเอง” 
 “แตจะเปนอยางงั้นได  หนูวาตองเปลี่ยนแปลงเนื้อหาการสอนใหมหมดคะ”  บุษบงพูดเสริม 
 “ใช   เธออาจจะไมทราบวาสมัยที่อาจารยเรียนวิศวะเมื่อส่ีสิบปมาแลวนั้นนะ  หลักสูตรบังคับ
ใหเรียนวิชาบัญชีดวย    การรูบัญชีทําใหเราเขาใจเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ  และทําใหหลายคนพรอมที่จะออก
มาทําธุรกิจของตนเอง” 
 “เดี๋ยวนี้ยังสอนกันหรือเปลาครับ”   
 “เลิกไปตั้งแตรุนอาจารยเรียนแลว”  ผมหัวเราะ  “ปญหาก็คือคนทําหลักสูตรไมเคยคิดไปขาง
หนา   ไมเคยพิจารณาวาโลกจะกาวหนาไปทางไหน  และ เราควรจะจัดใหมีหลักสูตรอยางไร  ตองเรียน
อะไรกันบาง   นี่แหละที่ทําใหนักศึกษาตองเรียนวิชาที่ไมเกิดประโยชนตอการทํางานเลย   เวลานี้นักคิด
นักสรางหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ก็บอกวาเราตองเรียนเรื่องสังคมศาสตรนะ  ตองเรียนเรื่องมนุษยนะ  
แตเรื่องเหลานั้นควรเรียนมาตั้งแตสมัยมัธยมแลว   ไมใชมาเรียนในระดับอุดมศึกษา  ซ่ึงทําใหนักศึกษา
ขาดโอกาสที่จะเรียนวิชาที่จะไปสรางงานอาชีพของตนเอง   ยกตัวอยางเชน  ทางดานอักษรศาสตร  
ศิลปศาสตร  นิเทศศาสตร นั้น  มหาวิทยาลัยก็ใหเรียนแตเร่ืองทางทฤษฎี  แตไมเคยสอนวา ถาจบมาแลว  
จะไปทําธุรกิจแปลหนังสือ  เปดรานหนังสือ   เปดรานถายเอกสาร  หรือเปดกิจการทองเที่ยวไดอยางไร  
ดังนั้นเรียนจบมาแลวก็ตองไปเปนมนุษยเงินเดือนกันหมด” 
 “ใชแลวคะ   พอเราจบมาแลวก็เลยตองไปเรียน MBA  กันตออีก”  บุษบงพูดอยางเห็นดวย 
 “แลวก็เลยส้ินเปลืองทั้งเวลาและทั้งเงินใชไหมละ”  ผมพูดตอ 



 “ครับ  หมดไปเยอะดวยครับ  ทั้งหลักสูตร  MBA  หลักสูตร  MIT  หลักสูตร  MIS  ลวนแลว
แตแพงทั้งนั้น   ที่เปนอยางนี้อาจารยคิดวาเปนเพราะอะไรครับ” 
 “ประการแรก  อาจารยคิดวาเปนเพราะเราเปดหลักสูตรสอนครูกันมากไป   เวลานี้มีคนที่รูวิธี
สอนเยอะแยะ  คนควาเทคนิคการสอน   คนควาวามนุษยเราเรียนรูกันอยางไร   แตคนเหลานี้ไมคอยรู
เนื้อหาที่จะสอน  และครูก็เปนมนุษยเงินเดือนนี่แหละ  คือทําธุรกิจเองไมเปน  ดังนั้นจึงไมสามารถสอน
ใหลูกศิษยเปนนักธุรกิจได    ประการที่สองก็สืบเนื่องมาจากประการแรก  นั่นก็คือเรามีครูชางที่สอนเกง  
แตทํางานไมเกง   คิดสรางสรรคประดิษฐของใหม ๆ ไมเปน   เมื่อเปนเชนนี้เราก็เลยไมไดสอนใหเด็ก
รุนใหมของเรามีความคิดสรางสรรค  ไมมีหัวคิดในดานนวัตกรรม   ไมตองดูอ่ืนไกล  เธอลองดูสินคาที่
ขายในตลาดดูก็ไดวา  เปนสิ่งประดิษฐของไทยเรามากไหม  การสงออกของไทยที่นําเงินเขาประเทศได
มากมายหลายแสนลานนั้นเอาเขาจริงก็เปนการขายสินคาติดตราญี่ปุนบาง  จีนบาง  ฝร่ังบาง  ถาเปน
อยางนี้ตอไป   ไทยจะเปนอยางไรก็คงจะตอบไดไมยาก” 
 “ศุภชัยเขาก็คิดอยางอาจารยนี่แหละคะ เขาจึงมาชวนหนูใหเปดโรงงานเฟอรนิเจอร   แลวพอดี
ทางครอบครัวของเขาก็มีความรูทางดานนี้อยูบาง” 
 “ก็ไมเชิงหรอกครับ   ผมมีญาติหาง ๆ ที่ทําเฟอรนิเจอรไมยางพาราอยู  เขารับอาสาที่จะชวย
แนะนําเปนพี่เล้ียงให   แตการบริหารของเขาก็เปนแบบเกาครับ   ผมจึงคิดวาตองมาคุยกับอาจารยกอน
วาเราควรจะบริหารธุรกิจอยางไร” 
 “ขอบคุณที่นึกถึงอาจารย  แตอาจารยบอกเธอไดเฉพาะแนวคิดทางดานที่เกี่ยวกับไอทีเทานั้น
นะ   จะใหอธิบายเลยไปถึงการสงออก  หรือ การบริหารการเงินไมไดนะ   เอาเปนภาพรวมก็แลวกัน” 
 “แคนั้นก็พอแลวละครับ”  ศุภชัยพยักหนารับ 
 “ดี... คราวนี้ขอถามสักหนอยวาเธอเคยอานหนังสือช่ือ  Business at the Speed of Thought หรือ
เปลา”  ผมถาม 
 “เปลาครับ”   
 “แลวเธอละ”  ผมหันไปถามบุษบงบาง 
 “ไมไดอานคะ” 
 “ถางั้นก็ไปหาอานซะ   หนังสือเลมนี้ บิลล เกตส มหาเศรษฐีของโลกเปนคนเขียนเชียวนะ  เธอ
ทราบใชไหมวา  บิลล เกตส เปนใคร” 
 “ทราบครับ   บิลลเปนคนตั้งบริษัทไมโครซอฟทครับ”  ศุภชัยตอบ 



 “ใชแลว   บิลล  เกตส มีความคิดดี ๆ มากเชียวนะ   แลวเราก็ตองเชื่อเขาดวย  เพราะเขาเปนคน
ที่คิดสรางเทคโนโลยีใหเราใช   เธอควรจะเปดอานเว็บของไมโครซอฟท  แลวศึกษาสคริปตการ
บรรยายเรื่องตาง ๆ ของบิลล เกตสเสียดวย   เขาไปดูที่ www.microsoft.com นะ” 
 “ครับ”  ศุภชัยตอบพรอมกับหยิบสมุดบันทึกมาจดชื่อเว็บ 
 “ช่ือหนังสือเลมนี้บอกเปนนัย ๆ แลววา  ธุรกิจปจจุบันเปนธุรกิจที่ตองใชความเร็วสูงเทา ๆ กับ
ความคิด   ยกตัวอยางเชนถาหากเวลานี้เธอคิดถึงเชียงใหม   เธอก็นึกภาพของทาแพหรือดอยสุเทพได
ทันที   หรือถาหากเธอนึกถึงสงขลาเธอก็อาจจะนึกภาพของนางเงือกที่นั่งอยูที่แหลมสมิหราไดในพริบ
ตาเชนเดียวกัน   นั่นคือความเร็วของความคิด    ในสมัยกอนเราตองใชเวลานานมากกวาจะสงใบสั่งซ้ือ
สินคาไปใหโรงงานที่อยูในแคลิฟอรเนีย  และตองใชเวลาอีกนานมากกวาจะไดสินคาที่เราตองการ   แต
ทุกวันนี้เธอสามารถสั่งซ้ือสินคาทั่วโลกไดจากหองนอนของเธอ  และเพียงไมกี่วันเธอก็จะไดรับสินคา
ที่เธอสั่งไป   ความเร็วทําใหการบริหารธุรกิจทั่วโลกตองเปลี่ยนแปลงไป” 
 “นั่นหมายความวาเราจะตองรูจักบริหารความเร็ว”  ศุภชัยสรุป 
 “ถูกตอง  เธอจะตองพิจารณาวางานบริหารทุกอยางจะรอชาไมได  จะตองคิดถึงเรื่องความเร็ว
อยูเสมอ   เชน ในการออกแบบเฟอรนิเจอรของเธอก็ตองทําไดเร็วกวาคนอื่น   การผลิตก็ตองเร็วกวาคน
อ่ืน  ทั้งนี้เพื่อนําสินคาออกสูตลาดไดเร็วกวาคูแขง   เมื่อมีสินคาแลวเราจะตองตัดสินใจเร็ววาจะนําสิน
คาประชาสัมพันธไดอยางไรไดเร็วขึ้นกวาแตกอน   จะทําใหลูกคารูจักสินคาของเราเร็วข้ึนไดอยางไร  
จะทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาของเราไดเร็วกวาเดิมอยางไร   และเมื่อเขาตัดสินใจเร็วแลว  เราก็ตอง
สามารถสงสินคาใหลูกคาไดเร็วดวย   ที่สําคัญก็คือเมื่อขายสินคาแลวเราจะตองสามารถจัดเก็บเงินจาก
ลูกคาไดเร็วขึ้นดวย”  ผมอธิบาย 
 “ครับ...รูสึกวาอะไร ๆ ก็ตองเร็วหมด  แตถาลูกคาของผมไมจายเงินเร็วตามกําหนดละครับ  เรา
จะทําอยางไร” 
 “เราก็จะตองรูอยางรวดเร็ววา  ใครบางที่เปนหนี้เกินกําหนด  เมื่อรูแลวก็จะตองรีบสงใบทวง
หนี้ออกไป   อาจารยเคยเห็นบริษัทใหญบางบริษัทไมเคยรูวาใครเปนหนี้มานานเทาใดแลว   ไมเคยทวง
หนี้ลูกคาเลยทั้ง ๆ ที่ไมชําระหนี้มานานนับป  ธุรกิจแบบนี้ทําเทาใดก็ไมรวย”   ผมตอบ 
 “หลักการเรื่องความเร็วนี้จะใชไอซีทีมาชวยอยางไรคะ”   บุษบงถาม     
 “ไมยากอะไรเลย   ในดานการออกแบบเธอจะตองใชโปรแกรมจําพวก Computer Aided 
Design หรือที่เรียกกันยอ ๆ วา  CAD  มาชวยในการออกแบบ  เวลานี้โปรแกรมพวกนี้กาวหนาไปมากที
เดียว  สําหรับในดานการผลิตนั้นอาจารยคิดวาเธออาจจะตองใชโปรแกรมระบบสารสนเทศทางดาน
การผลิต หรือ Manufacturing Information System มาชวย   การผลิตเฟอรนิเจอรนั้นอาเองก็ไมแนใจนัก
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วาจะใชอยางไร  อาจจะเริ่มจากการใชระบบสินคาคงคลัง หรือ Inventory System  สําหรับเก็บราย
ละเอียดวาเรามีช้ินสวนประกอบเฟอรนิเจอรมากนอยแคไหน  และเก็บรายละเอียดจํานวนเฟอรนิเจอร
แบบตาง ๆ ที่ผลิตพรอมจําหนายแลว    เครื่องจักรสําหรับใชในโรงงานเฟอรนิเจอรก็อาจจะมีบางที่ตอง
เปนเครื่องชนิดมีคอมพิวเตอรควบคุมซ่ึงจะชวยใหผลิตสินคาจํานวนมากไดอยางรวดเร็วและไดมาตร
ฐานตามที่ออกแบบไว  เราเรียกเครื่องชนิดนี้วา Numerical Control Machine  หรือ เครื่องจักรที่เขียน
โปรแกรมควบคุมเชิงตัวเลข  ซ่ึงก็คือตัวเลขของพิกัดและตําแหนงตาง ๆ ที่จะตองเจาะ ตองไส หรือ กลึง  
นี่เพียงแตเลาใหฟงนะ  เพราะอาจารยก็ไมทราบวาเธอจะใชเครื่องจักรแบบไหนในการทําเฟอรนิเจอร” 
 “ก็คงจะเปนเครื่องมือธรรมดานี่แหละครับ  แตที่อาจารยเลามาก็นาสนใจ  ผมจะลองคิดดู  แตก็
คงจะแพงใชไหมครับ” 
 “แพงแน ๆ อยูแลว  แตถาตองผลิตเปนจํานวนมาก ๆ ละก็คุมแน ๆ      เมื่อผลิตแลวก็มาถึงเรื่อง
ของการประชาสัมพันธและโฆษณา   ทุกวันนี้เรามีเครื่องมือสําหรับงานดานนี้มาก  ไมวาจะเปนกลองดิ
จิทัล สําหรับถายภาพสินคาแลวนําลงเก็บเผยแพรในระบบอินเทอรเน็ต  หรือจัดทําเปนอารตเวิรก
สําหรับสงไปพิมพเปนแผนพับโฆษณา    ตอจากนั้นก็เปนระบบสารสนเทศสําหรับชวยในการขาย การ
สงสินคา  การเก็บเงิน  และ ระบบบัญชี  ระบบเหลานี้จะตองทันสมัยและไดมาตรฐานดวย   การ
ประยุกตทั้งหลายเหลาลวนแลวแตเพื่อสนับสนุนหลักการดานความเร็วที่บิลล เกตส มองเห็น”  ผม
อธิบายตอ 
 “จริง ๆ แลวรูสึกวาไอซีทีจะมีประโยชนในทุกดานเลยนะคะ”  บุษบงปรารภดวยความทึ่ง 
 “ใชจะ   ตลอดครึ่งศตวรรษที่ผานมา   นักธุรกิจและนักคอมพิวเตอรไดคิดหาวิธีใชคอมพิวเตอร 
หรือ ไอซีทีในงานดานธุรกิจอยางกวางขวาง  และ อาจกลาวไดวาไมวาเธอจะคิดประยุกคคอมพิวเตอร
อยางไรหรือแบบไหน  ตองมีคนคิดไปกอนเธอแลว  จะยกเวนก็แตเพียงงานประยุกตเล็ก ๆ นอย ๆ ที่มี
คนสนใจไมกี่คนเทานั้น” 
 “ผมเรียนรูมาวางานประยุกตดานบัญชีนั้นมีมานานตั้งแตเร่ิมมีคอมพิวเตอรใชแลวใชไหมครับ  
แตทําไมผมรูสึกวาบริษัทเล็ก ๆ หลายแหงยังไมคอยใชกันเลย”  ศุภชัยถาม 
 “ใชจะ  งานประยุกตดานบัญชีมีมานานมากแลว   กอนหนาที่จะมีคอมพิวเตอรใชนั้น  การทํา
บัญชีดวยมือตองใชเวลานานมาก   บางครั้งปดบัญชีไมไดเพราะไมสามารถตรวจสอบรายละเอียดได
ครบถวนโดยเฉพาะเมื่อเกิดผิดพลาด    แตเมื่อมีระบบบัญชีคอมพิวเตอรแลว  การสรุปรายงาน และ การ
ปดบัญชีก็ทําไดรวดเร็วมากขึ้น  และถูกตองมากขึ้น   พูดงาย ๆ ระบบบัญชีคอมพิวเตอรเปนระบบแรกที่
ทําใหธุรกิจกาวหนาไปมากกวาในสมัยกอน  แตที่เมืองไทยไมคอยไดใชระบบบัญชีคอมพิวเตอรกันนั้น
ก็อาจจะเปนเพราะผูบริหารจํานวนมากยังคุนเคยกับการทําบัญชีแบบเดิม  และ การใชงานเอกสารแบบ



เดิม   นอกจากนั้นผูบริหารเองก็ไมคุนเคยกับการใชคอมพิวเตอร  หลายคนไมรูจักใชแปนพิมพ บางคน
กลัวดวยซํ้าไป   นอกจากนั้นเราก็ไมคุนเคยกับการนําระบบบัญชีดี ๆ มาประชาสัมพันธใหคนอื่นรู  หรือ
ในทางกลับกันก็คือไมสามารถนําระบบบัญชีคอมพิวเตอรหลาย ๆ ระบบมาเปรียบเทียบกันใหคนรู  
เพราะถาทําอยางนั้นก็อาจจะเปนการเพาะศัตรู  หรือถูกฟองรองได  อีกนัยหนึ่งก็คือเจาของสินคาของ
ไทยยังไมใจกวางพอที่จะรับรูเร่ืองเหลานี้   เมื่อเปนเชนนี้เราก็เลยไมคอยทราบกันวาระบบบัญชี
คอมพิวเตอรของบริษัทไหนดีหรือไมดีอยางไร   บางบริษัทซื้อระบบบัญชีมาใชแลวก็ผิดหวัง แตก็ไม
สามารถบอกเลาปญหาใหคนอื่นรับฟงได  ไมสามารถประกาศวาระบบแบบนั้นใชไมไดเพราะมีปญหา
แบบนั้น ๆ    บริษัทอื่น ๆ เมื่อไมทราบก็อาจจะซื้อระบบแบบนั้นไปใชแลวก็ผิดหวังซํ้ารอยบริษัทแรก   
ในขณะที่ผูบริหารบริษัทแรกเองก็อาจจะเข็ดขยาดกับการใชคอมพิวเตอร  และ ไมอยากจะหาเรื่องเจ็บ
ตัวดวยการซื้อระบบใหมมาใชอีก” 
 “ดู ๆ แลว ไมนาจะยากนะคะ   เพียงแคมีระบบบัญชีมาใชแทนการลงบัญชีในสมุดบัญชีแบบ
เดิมเทานั้น”  บุษบงเปรยขึ้น 
 “นั่นนะซี”  ผมพยักหนา  “แตประเด็นอยูที่วา  การนําระบบบัญชีมาใชนั้นจะตองเปลี่ยนวิธีคิด 
และ วิธีการทํางานแบบเดิมไปมากเหมือนกัน   พนักงานที่เคยใชเอกสารจะตองเปลี่ยนมาใชเครื่อง
คอมพิวเตอร  พนักงานบัญชีไมตองนั่งบวกเลขอีกแลว แตจะตองคิดวาจะบันทึกตัวเลขลงในคอลัมน
สวนไหนของระบบบัญชี   ดังนั้นประเด็นในการใชระบบบัญชีคอมพิวเตอรก็คือ การเปลี่ยนวิธีคิด และ 
วิธีการทํางาน  ซ่ึงนั่นก็คือหลักการที่สองที่เราจะพูดกันตอไป  คือหลักการจัดการการเปลี่ยนแปลง” 
 “ตองเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวแหละครับ   สมัยผมเรียนก็ไมเคยรูเร่ืองเหลานี้”  ศุภชัยพูด   
 “ความจริงก็คงจะมีสอนแลว  แตอาจารยสวนใหญยังไมไดเปลี่ยนแปลงตัวเอง  คือยังไมได
ผนวกแนวคิดเรื่องไอซีที หรือ คอมพิวเตอร ลงไปในวิชาที่ตนเองสอน   ยกตัวอยางเชน  การสอน
คณิตศาสตรในยุคนี้ควรผนวกเนื้อหาดานคอมพิวเตอรลงไปดวย   การสอนสถิติก็ไมจําเปนตองใหนัก
ศึกษาคอยคํานวณผลบวก  หาคาเฉลี่ย  หรือคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอีกตอไป  เพราะโปรแกรม
คอมพิวเตอรสามารถทําใหหมดแลว  สถิติทุกวันนี้ควรเรียนวิธีวิเคราะหความหมายของคาสถิติที่ไดจาก
การใชคอมพิวเตอรคํานวณมากกวา   คือจะตองเห็นตัวเลขสถิติแลวเขาใจวาบอกอะไรเราบาง  ทางดาน
บัญชีก็เชนกัน   ควรจะเนนในดานการวางระบบบัญชี  การวิเคราะหและอานผลประกอบการทางดาน
บัญชี” 
 “จริงทีเดียวคะ   นาจะเปนวิธีสอนที่สนุกกวาการบวกเลขหรือคํานวณเลขแน ๆ ตอนหนูเรียน
นะเบื่อการคํานวณจริง ๆ คะ” บุษบงรูสึกตื่นเตนที่ไดยินคําอธิบายของผม  “ แลวเขาจะสอนกันแบบนี้
เมื่อไรละคะ” 



 “ไมทราบจะ   เพราะเปนเรื่องของการเปลี่ยนแปลง   คือเราจะตองเปลี่ยนแปลงความคิดของ
อาจารยผูสอนกอน   เขาตองปรับตัวเองมากเลยนะ  เนื้อหาที่เคยสอนก็ตองเปลี่ยนจากการมีตัวเลขมาให
คิดก็ตองเปลี่ยนเปนการหากรณีศึกษามาใหนักศึกษาคิด    การเปลี่ยนแปลงนี้จะตองทําลงไปถึงระดับ
ประถมและมัธยมดวยไมใชเฉพาะอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาเทานั้น  ปญหาก็คือคนเราไมคอยชอบ
เปลี่ยนแปลง   ถาจะใหอาจารยทั้งหลายสอนแบบที่วา  เราก็ตองรูวิธีที่จะชักจูงใจใหอาจารยยอมเปลี่ยน
แปลงวิธีสอนของตนเอง เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญมาก” 
 “ใชครับ...” ศุภชัยเห็นดวย  “คนเรามักจะยึดมั่นกับสิ่งที่ตนเองเคยชิน  เคยทําอยางไรก็ไมยอม
เปลี่ยนไปใชวิธีอ่ืนงาย ๆ   แลวอาจารยวาเราจะจัดการความเปลี่ยนแปลงไดอยางไรครับ”   
 “ทําไดหลายวิธี  เชน  การบังคับ  ซ่ึงอาจจะใชไมไดผลกับทุกคน   การจูงใจใหเห็นประโยชน
ดวยการพูดคุยตอรองหรือดวยการใหรางวัล  การสรางตัวอยางใหทุกคนเห็น  และที่สําคัญก็คือการคอย 
ๆ เร่ิมผลักดันแบบปาลอมเมือง  เพราะเปนไปไมไดที่จะใหทุกคนเปลี่ยนแปลงหรือเห็นพองดวยทุกคน  
ยกตัวอยางเชน  ที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลพยายามจะใหเจา
หนาที่ดานการแพทยทั้งพนักงาน พยาบาล และ แพทยใชคอมพิวเตอรกันอยางกวางขวาง  งานนี้ที่จริงก็
คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเจาหนาที่ทั้งหมดนั่นแหละ   วิธีการของผูอํานวยการก็คือเร่ิมกําหนด
ใหพนักงานใชคอมพิวเตอรกอน  โดยจัดหาโปรแกรมมาใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางสะดวกมากขึ้น  
เมื่อทํางานไดสบายขึ้น  พนักงานก็เร่ิมใชมากขึ้น  ตอจากนั้นผูอํานวยการก็รุกไปที่พยาบาลในทํานอง
เดียวกัน  สวนบุคลากรที่เปนแพทยนั้นผูอํานวยการเลาวาจะตองเก็บไวเปนคนกลุมสุดทาย  หาก
พยายามใหใชคอมพิวเตอรกอนกลุมอ่ืนก็คงจะใชคอมพิวเตอรไมสําเร็จแน”  ผมอธิบาย 
 “การบริหารการเปลี่ยนแปลงนี้คงจะเปนเรื่องยากไมนอยเชียวนะครับ”   
 “ยากมากทีเดียวแหละ   หลายแหงพยายามทํายังไมสําเร็จเลย”   
 “เขามีการสอนเรื่องนี้กันไหมคะ”  บุษบงถาม 
 “ไมทราบเหมือนกันจะ   สวนมากก็จะตองอาศัยประสบการณ   ความรูทางดานจิตวิทยา  และ
ความรูเร่ืองการบริหารองคกร  นอกจากนั้นแตละองคกรก็มีลักษณะไมเหมือนกัน   เรียนไปแลวก็อาจ
จะสรางความเปลี่ยนแปลงไมสําเร็จ”  ผมอธิบาย 
 “ที่อาจารยพูดถึงเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนั้น  ผมวามันเกิดในทุก ๆ เร่ืองแหละครับ  ไมใช
เฉพาะการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรอยางเดียว”  ศุภชัยกลาวเสริมขึ้น 
 “ใชแลว....อาจารยดีใจที่เธอเห็นอยางนี้   เพราะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางตามที่
อาจารยตองการจะบอกเธอ   ปจจุบันนี้โลกเรากําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รูปแบบของ
สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแตสหภาพโซเวียตตองแตกออกเปนเสี่ยง ๆ   รูปแบบของการคากําลัง



เปลี่ยนแปลงไปดวยอิทธิพลของแนวคิดเรื่องการคาเสรี   รูปแบบของความสัมพันธระหวางประเทศ
เปลี่ยนแปลงไปดวยการกอการราย  การปลุกระดม  การเกิดลัทธิชาตินิยม  ความขัดแยงทางเชื้อชาติและ
ศาสนา  รูปแบบของการทําธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป   หรือแมแตรูปแบบของการใชชิวิตในสังคมก็เปลี่ยน
ไปเชนกัน”  ผมอธิบาย 
 “ฟงแลวซับซอนจังเลยคะ”  บุษบงเสริมบาง 
 “แลวเราจะจัดการกับความเปลี่ยนแปลงเหลานี้อยางไรครับ”  ศุภชัยเปลี่ยนมาถามบาง 
 “ในเมื่อความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางกวางขวางในทุกดานเชนนี้  อาจารยคิดวาเราคงจะไม
สามารถจัดการกับทุกเรื่องไดหมด   แตเราสามารถทําไดสองอยางกอน   เร่ืองแรกก็คือเราจะตอง
ตระหนักวาทั่วโลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลง  และการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบตอเราไมทางใดก็ทาง
หนึ่ง  และ เร่ืองที่สองเราจะตองสามารถรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ไดอยางรวดเร็ว   การที่เรา
ตระหนักนั้นจะทําใหเราเริ่มคิดวางแผนที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลง  และเมื่อเกิดความจําเปนเราก็
สามารถที่จะดําเนินการเปลี่ยนแปลงได” 
 “หนูคิดวาไอซีทีเปนตัวการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเหลานี้  จริงไหมคะ” บุษบงพูด “แลวไอซีที
จะเปนตัวการชวยในดานการจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือเปลาคะ” 
 “เปนคําถามที่ดีทีเดียว”  ผมชมเชย  “อาจารยเห็นอยางเธอนี่แหละวาไอซีทีคือตัวการสําคัญที่ทํา
ใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง   สวนการใชไอซีทีเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้น
อาจารยคิดวาไมสามารถใชไดโดยตรง  แตใชทางออมได  เชนใชในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลง
ในแบบที่เราเรียกวาการ simulation  แตก็คงจะทําไดในดานที่เราเขาใจสาเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นไดอยาง
ชัดเจนเทานั้น   และอีกดานหนึ่งก็คือใชประโยชนจากสารสนเทศซึ่งใชไอซีทีเปนเครื่องมือ” 
 “การ simulation  นี่เปนอยางไรคะ”  บุษบงถาม 
 “การ simulation เปนการใชคอมพิวเตอรจําลองสถานการณเพื่อศึกษาวา  ในสภาวการณหนึ่ง  
ๆ  ถาหากตัวแปรที่เกี่ยวของกับสภาวการณนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม  จะทําใหเกิดอะไรขึ้น   ยกตัวอยางใน
ทางภูมิอากาศก็คือ  การจําลองสถานการณของเอลนิโญ   คือศึกษาวาหากเกิดเอลนิโญขึ้นแลว จะทําให
เกิดปญหาอะไรไดบาง   เชน สภาวะแหงแลงจะแผกระจายไปไดแคไหน  จะแหงแลงนานแคไหน   การ
รูแบบนี้จะทําใหเรารับมือกับปญหาไดดีขึ้น” 
 “แลวทางดานสังคมและธุรกิจละครับ   พอจะทํา simulation  ไดหรือไม”  ศุภชัยถาม 
 “บางเรื่องก็ทําได  บางเรื่องก็ทําไมได  ยกตัวอยางเชน ทางดานยาบาที่รัฐบาลกําลังปราบปราม
อยูนี้   การ simulation ทําไดยาก  เพราะเราอาจจะไมทราบความเชื่อมโยงระหวางตัวแปรตาง ๆ   
อาจารยคิดวา  ทางรัฐบาลก็คงไมทันคิดวานโยบายปราบยาบาอยางจริงจังจนกระทั่งยินยอมใหมีการ



วิสามัญฆาตกรรม  จะทําใหเกิดการฆาตัดตอนเปนพันคนอยางเปนขาวอยูได   แตถาหากเปนเรื่อง
เศรษฐกิจการคลังซ่ึงมีตัวแปรและสูตรที่คอนขางชัดเจน  อาจารยเชื่อวาสามารถทํา simulation ได  ยก
ตัวอยางเชนในอดีตที่ผานมานั้น  อาจารยทราบมาวามีการ simulation  เพื่อศึกษาผลของการลดคาเงิน
บาทวาจะทําใหการนําเขาสงออกมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร” 
 “มีใครทําโปรแกรมที่สามารถ simulation ไดทุกเรื่องหรือเปลาครับ”  ศุภชัยถาม 
 “ไมมีจะ   การจะ simulation เร่ืองใด ก็ตองศึกษาหาตัวแปรเกี่ยวกับเรื่องนั้น  แลวเขียน
โปรแกรมขึ้นโดยเฉพาะ” 
 “มีภาษาอะไรเปนพิเศษสําหรับการ simulation หรือเปลาครับ” 
 “มีเหมือนกัน  มีผูคิดคนภาษาสําหรับใชในการ simulation เอาไวหลายภาษาดวยกัน  ภาษาที่
เกาแกที่สุดก็คือ Simula  ซ่ึงเปนตนกําเนิดของภาษาแบบใหมที่วงการคอมพิวเตอรกําลังใชอยู อยางเชน 
ภาษา C++ และ ภาษา Java ซ่ึงอยูในตระกูลภาษาเชิงวัตถุ   นอกจากนั้นก็มีภาษา General Purpose 
Simulation System หรือ GPSS   กลุมภาษา Dynamo สําหรับการจําลองแบบดวยวิธีที่เรียกวา System 
Dynamics  อยางไรก็ตามภาษาที่งายที่สุดก็คือ Excel หรือโปรแกรมสเปรดชีตที่รูจักกันทั่วไปนี่แหละ”  
ผมอธิบาย 
 “ทางธุรกิจจําเปนตองใชงาน simulation ไหมคะ”  บุษบงถาม 
 “ใชเหมือนกัน  เราใชในงานจําลองเหตุการณที่จะเกิดในอนาคตและคาดคะเนวาจะเกิดอะไร
ขึ้นถาหากเราตัดสินใจในแบบนั้น ๆ   ยกตัวอยางเชน  หากเราตองการตั้งราคาตูแบบหลุยสที่เพิ่งทําใหม
เปนแคนั้น ๆ บาท  เราจะขายตูไดมากนอยเทาใด  จะไดกําไรมากนอยเพียงใด   ระบบที่ชวยใหคําตอบ
แบบนี้มีประโยชนมาก  เพราะเราสามารถเปลี่ยนแปลงคาของตัวแปรใหม ๆ หลาย ๆ คร้ังเพื่อดูผลลัพธ
ที่จะเกิดขึ้น  จากนั้นเราก็เลือกใชคาที่ดีที่สุดได   ระบบแบบนี้เราเรียกวาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
หรือ  Decision Support System” 
 “ระบบแบบนี้ใชกันมากหรือยังครับ”  ศุภชัยถาม 
 “ยังไมคอยใชเลย”  ผมตอบ 
 “ทําไมละครับ” 
 “อาจารยคิดวาสาเหตุแรกสุดก็คือผูบริหารยังไมคอยรูจักประโยชนทางดานนี้ของคอมพิวเตอร  
ไมรูวาคอมพิวเตอรชวยในการตัดสินใจได    สาเหตุที่สองก็คือการที่คอมพิวเตอรจะคาดคะเนผลที่เกิด
ในอนาคตไดนั้น  จะตองมีคนที่สามารถเชื่อมโยงตัวแปรทั้งหลายเขาเปนโมเดลหรือแบบจําลองได  
อาจารยคิดวาคนที่รูวิธีทําโมเดลที่ถูกตองนั้นยังมีนอย   และสาเหตุที่สาม  อาจารยคิดวาผูบริหารจํานวน



มากเชื่อความสังหรณใจของตนเอง  หรือ  คิดตัดสินใจตามความรูสึกของตนเองมากกวาจะคิดตามหลัก
การวิทยาศาสตร”   
 “นอกจากสองหลักการคือ  หลักการเรื่องความเร็ว  และ หลักการเรื่องความเปลี่ยนแปลงแลวยัง
มีหลักการอื่นอีกไหมครับ” 
 “มีสิ”  ผมตอบ  “ยังมีหลักการอีกหลายเรื่อง   เร่ืองที่สามที่อาจารยจะกลาวถึงก็คือหลักการดาน
สารสนเทศเอง  เธอทราบไหมวาสารสนเทศคืออะไร” 
 “สารสนเทศก็คือ Information คะ” บุษบงตอบ  “สารสนเทศหมายถึงขาวสารที่เรานําไปใชใน
การปฏิบัติงานและบริหารงานคะ” 
 “นั่นก็ถูกเหมือนกัน  แตยังไมหมด”  ผมอธิบายตอไปเลย  “สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ไดนํา
มาดําเนินการจําแนกเปนกลุม  นํามาเปรียบเทียบ  หรือ คํานวณ  เพื่อใหมีความหมายมากขึ้น  วัตถุ
ประสงคก็คือเพื่อใหทราบความเปนไปที่แทจริงของเหตุการณที่ทําใหเกิดขอมูลนั้น   ยกตัวอยางเชน  
เมื่อเธอขายเฟอรนิเจอร  เธอจะไดขอมูลเกี่ยวกับการซื้อของลูกคา  และ อาจจะไดขอมูลเกี่ยวกับลูกคา
ดวย  เมื่อนําขอมูลที่เก็บไดมาประมวลผล  เธอก็จะทราบวา ปกติลูกคาชอบมาซื้อสินคาในวันใดมากที่
สุด   ลูกคาซ้ือเวลาใด   ลูกคาเปนคนกลุมใดอยูบาน  คอนโดมิเนียม หรือ อาคารพาณิชย  เมื่อเธอทราบ
สารสนเทศเหลานี้แลวเธอก็สามารถคิดหาหนทางที่จะทําใหการทําธุรกิจของเธอดีขึ้นได  นอกจากทาง
ดานลูกคาและผลิตภัณฑแลว   เธอก็อาจจะนําขอมูลเกี่ยวกับผูจัดสงชิ้นสวนมาประมวลผลใหเปนสาร
สนเทศเพื่อพิจารณาวา  ผูจัดสงชิ้นสวนรายใดมีคุณภาพมากกวากัน เชื่อถือไดดีกวากัน   สารสนเทศ
เหลานี้จะชวยใหเราปฏิบัติงานไดดีขึ้นแน” 
 “จริงคะ  หนูเร่ิมมองเห็นภาพแลว  แตวาสวนที่เปนหลักการที่อาจารยวานั่นคืออะไรคะ” 
 “หลักการเกี่ยวกับสารสนเทศมีหลายขอดวยกัน  แรกสุดก็คือหลักการเกี่ยวกับคุณภาพของสาร
สนเทศเอง   นั่นก็คือ  สารสนเทศจะมีคุณภาพและประโยชนสูงสุดก็ตอเมื่อ  สารสนเทศนั้นสมบูรณ  
เปนปจจุบัน  และเกี่ยวของกับงานที่เธอจะตองใช   ยกตัวอยางเชน  ในการขายสินคาเฟอรนิเจอรของ
เธอนั้น  ถาหากขายไดแลวก็จดไวแตเพียงตัวเลขยอดขาย  ไมจดไวเลยวาขายโมเดลอะไร  ลูกคาเปนใคร 
อยูที่ไหน  ขายเมื่อใด แบบนี้เธอจะวิเคราะหไดไหมวาลูกคาแบบไหนชอบสินคาแบบไหน” 
 “ไมไดคะ”  บุษบงตอบพลางพยักหนา  “ถาอยางงั้นเราก็ตองพิจารณาลวงหนาสิคะวา จะตอง
จัดเก็บขอมูลอะไรบาง” 
 “แนนอน   ธุรกิจทุกรายจะตองศึกษาพิจารณาวาตองการเก็บขอมูลอะไรบาง   อยางเชน
เฟอรนิเจอรสไตลหลุยสของเธอนั้น  อาจจะมีชาวตางประเทศอยากซื้อหลายคนก็ได   ดังนั้นเธอก็ตอง
บันทึกไวดวยเหมือนกันวาลูกคาเปนคนไทยหรือตางประเทศ    การพิจารณานี้จะรอชาไมได   ตอง



พยายามคิดลวงหนา  เพราะจะตองนําเรื่องที่คิดเหลานี้ไปสรางเปนโปรแกรมสําหรับบันทึกขอมูลการ
ขายขึ้น   หากคิดแลวไมครบ   การจะไปเพิ่มเติมขอมูลทีหลังก็ไดเหมือนกันแตอาจจะไมสะดวก หรือ
บางครั้งอาจจะทําไมได  นี่ก็คือความสําคัญของการมีขอมูลที่สมบูรณ” 
 “แลวเร่ืองความเปนปจจุบันละคะ”  บุษบงถามตอ 
 “เร่ืองนี้ก็ตรงไปตรงมาอีกนั่นแหละ  แตกระนั้นก็ยังมีหลายความหมายดวยกัน   ในความหมาย
แรกก็คือขอมูลที่เธอจะใชประมวลผลใหเปนสารสนเทศนั้นควรเปนเรื่องที่เปนปจจุบัน  ไมใชเร่ืองเกา 
ถาหากเธอจะนําเอาสารสนเทศเกี่ยวกับสไตลสินคาที่ลูกคาชอบเมื่อสองปกอนมาคิดสําหรับออกแบบ
เฟอรนิเจอรรุนใหมสําหรับปหนาก็อาจจะไมถูก  เพราะสารสนเทศนั้นเกาไปใชไหม” 
 “ใชคะ”  บุษบงพยักหนารับ 
 “คราวนี้ในการที่จะใหไดขอมูลเปนปจจุบัน  เธอก็จะตองจัดเก็บขอมูลโดยเร็วที่สุด  นั่นก็คือ
เมื่อขอมูลเกิดขึ้นแลวจะตองจัดเก็บลงระบบคอมพิวเตอรทันที   ไมใชจดบนกระดาษแลวอีกสัปดาห
หนึ่งคอยบันทึกลงคอมพิวเตอร   ทุกวันนี้ตามหางสรรพสินคาเขาใชระบบ Point of Sale อานรหัสแทง
ของสินคาแลวคิดราคาใหเราทั้งนั้นใชไหม” 
 “เห็นเรียกกันวาระบบแบบ Real time ใชไหมครับ”  ศุภชัยถาม 
 “ก็ทํานองนั้นแหละ  แตจะ Real time จริง ๆ หรือไมนั้นขึ้นอยูกับวาระบบที่ไดรับขอมูลนั้นนํา
ขอมูลไปจัดทําเปนสารสนเทศทันทีทันใดหรือเปลา ถาหากทําไดจริงก็เปน Real time นั่นคือระบบ
สามารถสรุปสารสนเทศใหผูบริหารรูทันทีวาจนถึงขณะนี้ขายสินคาไดเงินมากนอยแคไหน”  ผมอธิบาย  
“นอกจากนี้ยังมีเร่ืองที่เกี่ยวกันอีกอยางหนึ่ง  นั่นก็คือ  การจัดเก็บขอมูลนั้นถาจะใหถูกตองตามหลักการ
จะตองบันทึกขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอรทันทีที่เกิดขอมูลเพียงครั้งเดียวเทานั้น” 
 “หมายความวาอยางไรคะ” 
 “หมายความวาเราจะตองจัดระบบคอมพิวเตอรของเราใหเปนเครือขาย   เมื่อมีการบันทึกขอมูล
เขาคอมพิวเตอรแลวจะไมมีการบันทึกขอมูลนั้นซ้ําอีกที่จุดอื่น ๆ   เชนเมื่อบันทึกการขายไปแลวก็ไม
ตองนําขอมูลไปลงบัญชีซํ้าอีก  เพราะจะทําใหเกิดความซ้ําซอน และเกิดความผิดพลาดได” 
 “ปกติเขาจัดเก็บขอมูลไวในคอมพิวเตอรแบบไหนคะ”  บุษบงถาม 
 “เวลานี้เขานิยมจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล หรือ database  บางแหงก็จัดเก็บไวรวมกันเปน
แหงเดียวเรียกวาเปน Centralized database  อยางเชนฐานขอมูลลูกคาของธนาคารทุกแหง  แตบางแหงก็
อาจจะจัดเก็บไวเปนฐานขอมูลแยกกันหลายแหง  แตวิธีหลังนี้จะนิยมนอยหนอย” 
 “เปนเพราะอะไรคะ” 



 “เพราะการบริหารจัดการยากกวานะ   นอกจากนั้นคนไอซีทีที่มีความรูทางดานเทคนิคดีก็มี
นอยดวย”  ผมตอบ  “หลักการตอมาคือตองเกี่ยวของกับเนื้อหางานที่เราทํานะเปนเรื่องตรงไปตรงมาอยู
แลว  คงไมตองอธิบายนะ” 
 “ครับ” 
 “คราวนี้เรามาดูหลักการดานอื่น ๆ ของสารสนเทศตอ”  ผมอธิบาย  “สารสนเทศอาจจําแนกได
เปนสารสนเทศภายในหนวยงาน และ ภายนอกหนวยงาน   สารสนเทศภายในก็คือ สารสนเทศที่เกี่ยว
กับเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหนวยงาน  เกี่ยวเนื่องกับขอมูลการขาย การเงิน การบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ของหนวยงานเอง    สวนสารสนเทศภายนอก เปนสารสนเทศที่เกี่ยวกับขอมูล
และเหตุการณที่เกิดขึ้นภายนอกบริษัทหรือหนวยงาน   เชน  ภาพรวมของประชากรในยานที่เราตั้งราน
ขายสินคา   สภาพเศรษฐกิจ  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  กฎหมาย  ส่ิงแวดลอม  รวมไปถึงขอมูลเกี่ยวกับ
คูแขงดวย” 
 “ผมคิดวาขอมูลภายในคงจะจัดเก็บไดงายกวาขอมูลภายนอกใชไหมครับ”  
 “แนนอน  วาแตวาเธอคิดวาเราจะจัดเก็บขอมูลภายนอกไดอยางไร  บุษบงลองคิดดูซิ” 
 บุษบงคิดอยูนิดหนึ่งแลวก็ตอบวา  “ก็คงจะมาจากหนังสือพิมพธุรกิจกระมังคะ  เห็นตอนนี้มี
คนพิมพออกมาหลายฉบับดวยกัน” 
 “ถูกตองแตยังไมหมด   วาแตวาเมื่อเธอจะทําธุรกิจกันนี่เธอจะตองหมั่นอานหนังสือพิมพธุรกิจ
ใหมาก ๆ นะ  เพราะจะเปนชองทางใหเราทราบถึงเหตุการณและความเปนไปทางดานธุรกิจในบานของ
เรา   แตขอมูลที่ไดจากหนังสือพิมพธุรกิจนั้นยังไมพอ  เราจะตองมีวิธีการไดขอมูลที่ลึกซึ้งมากยิ่งกวาที่
มีรายงานในหนังสือพิมพมาใช   เชนตองสํารวจหรือวิจัยตลาด เพื่อดูความตองการของตลาด  ดูคูแขง  ดู
ความพึงพอใจของลูกคา   บางทีเราอาจจะตองซื้อขอมูลบางอยางจากบริษัทที่ทําธุรกิจขายขอมูลดวย
เหมือนกัน   เชนทางดานไอซีทีนั้นมีบริษัทที่จัดทํารายงานแนวโนมของเทคโนโลยีและอุปกรณตาง ๆ 
ออกจําหนายมากทีเดียว   หากเราจะทําเองก็คงจะเสียเงินมากกวาการซื้อรายงานมาใช  และสุดทาย เรา
อาจจะใหพนักงานของเราคอยสังเกตการทําธุรกิจของคูแขง  แลวจดบันทึกเปนรายงานมาใหเราศึกษา
จัดทําเปนสารสนเทศขึ้น” 
 “ดูแลวมีงานตองทํามากจริง ๆ นะครับ”  ศุภชัยปรารภ 
 “เวลาเรานั่งคิดอยานี้ก็จะเห็นวามีเยอะ  แตในทางปฏิบัติแลวจะไมรูสึกมากเลย”  ผมบอก  
 “คนในบริษัทตองใชสารสนเทศเหลานี้หมดทุกคนหรือคะ”  บุษบงถาม 



 “ก็ไมเชิง  การจะใชสารสนเทศใดยอมขึ้นอยูกับความจําเปน  ยกตัวอยางเชน ชางไมของเธอ
ยอมไมจําเปนตองใชขอมูลหรือสารสนเทศภายนอก  แตถาเธอเปนผูบริหารและคิดจะตองสงออก
เฟอรนิเจอรไปขายที่ยุโรป  เธอจะตองรูสารสนเทศภายนอกมากทีเดียว” 
 “เราจะจัดเก็บสารสนเทศเหลานี้ไวในคอมพิวเตอรอยางไรคะ”   
 “เราจัดเก็บไวในระบบที่เรียกวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ Management 
Information System ที่เรียกยอ ๆ วา MIS  และระบบสารสนเทศที่จัดทําไวใหผูบริหารไดเรียกดูสาร
สนเทศและขอมูลทั้งภายในและภายนอกตาง ๆ ไดทันทีนั้นเราเรียกวาระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร 
หรือ Executive Information System   ระบบทั้งสองระบบนี้มีฐานขอมูลและระบบเครือขายเปนแกน
กลาง” 
 “พออาจารยพูดถึงเรื่องฐานขอมูล  ผมเลยนึกขึ้นไดวาเคยไดยินเรื่องเกี่ยวกับเหมืองขอมูลหรือ 
Data mining บอยครั้งขึ้น   ไมทราบวาเกี่ยวของกันหรือเปลาครับ” 
 “เกี่ยวกันมากทีเดียว   คือฐานขอมูลหรือ database นั้นเปนที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ของบริษัท  ขอมูลเกี่ยวการขายแตละรายการ  ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาและประวัติการทําธุรกิจกับลูก
คา  ขอมูลเกี่ยวกับ supplier และ ประวัติเกี่ยวกับการทําธุรกิจกับsupplier ขอมูลบุคลากร แลวยังขอมูล
อ่ืน ๆ อีก   ขอมูลที่เกี่ยวกับการขายนั้นมีเพิ่มพูนตลอดเวลา  บางรายการก็นิ่งแลวคือถาเปนการขายก็
หมายถึงขายและไดเงินเรียบรอยแลว  แตบางรายาการอาจจะยังไมนิ่งเพราะยังไมไดเงิน หรือลูกคายังไม
ยอมรับสินคา    ขอมูลเหลานี้เราไดคุยกันแลววามีความสําคัญมาก  และจะชวยใหเราเขาใจสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการตลาดและการทําธุรกิจของเราไดเปนอยางดี   ดังนั้นจึงมีการคิดวา หากเรานําขอมูล
ที่นิ่งหรือจบเรียบรอยแลวแยกออกมาจัดเก็บไวตางหาก  ไมใหปะปนกับขอมูลที่ยังไมจบ  แลวนําขอมูล
ที่จัดเก็บใหมมาวิเคราะหนาจะใหภาพที่ถูกตองดีกวาใชขอมูลจากฐานขอมูลปกติ   เราเรียกขอมูลที่จัด
เก็บใหมนี้วาเปน โกดังขอมูล  หรือ Data warehouse  ช่ือโกดังขอมูลนี้เวลาพูดเปนคําไทย  คนอาจจะไม
คอยชอบ  ดังนั้นอาจารยจะใชคําวาคลังขอมูลแทนก็แลวกัน” 
 “ทําไมตองใชขอมูลที่นิ่งแลวคะ”  บุษบงถาม 
 “ก็เพื่อจะไดขอมูลที่ถูกตองจริง ๆ นะซีจะ”  ศุภชัยตอบแทนผม  “ถาหากเรามีรายการขายสอง
แสนบาท แตลูกคายังไมตรวจรับแลวตอมาปฏิเสธไมยอมรับของ  การที่เราเอาขอมูลนี้ไปคิดก็จะให
ภาพที่ไมถูกตองแน ๆ  อยางนี้ใชไหมครับ” 
 “ใชแลว”  ผมพยักหนารับ  “คราวนี้การวิเคราะหขอมูลที่จัดเก็บไวในคลังขอมูลนี้เราเรียกใหโก
วาเปนการขุดเหมืองขอมูล” 
 “ทํายังกะในคลังขอมูลมีทองโกโบริอยางงั้นแหละ”  บุษบงหัวเราะ 



 “ก็ใชนะซี”  ผมหัวเราะบาง  “คลังขอมูลนะเปนขุมทรัพยมหาศาลเลยนะจะ   การขุดเหมืองขอ
มูลนี้ภาษาอังกฤษก็คือ Data mining  เปนการประยุกตที่สําคัญและชวยใหเจาของขอมูลคนพบความ
สัมพันธแปลก ๆ   ยกตัวอยางเชน  การขุดเหมืองขอมูลแลวคนพบวาคนที่ซ้ือกาแฟผงเปนขวด มักจะซื้อ
คอฟฟเมต และ น้ําตาลไปดวย  อาจจะเปนเรื่องที่ธรรมดาไปหนอยเพราะใคร ๆ ก็นาจะเดาไดไมยาก   
แตการคนพบในสหรัฐอเมริกาวา ผูชายที่ซ้ือผาออมเด็กนั้นมักจะซื้อเบียรกระปองไปดวยนั้นเปนการคน
พบที่ไมใชเร่ืองธรรมดาเลย    อาจารยเชื่อจริง ๆ วาขอมูลการขายในคลังขอมูลของหางสรรพสินคา  ขอ
มูลเวชระเบียนในคลังขอมูลของโรงพยาบาล   ขอมูลการใชบัตรเครดิตของลูกคา เหลานี้ลวนแลวแตมี
สารสนเทศที่สําคัญอยูในนั้น   เพียงแตวาจะมีใครขุดหาความรูเหลานี้ออกมาไดหรือไมเทานั้น” 
 “ดานสารสนเทศนี่ยังมีหลักการสําคัญอะไรอีกไหมครับ”   ศุภชัยถาม 
 “มีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่ง  นั่นก็คือ สารสนเทศเปนทรัพยากรที่สําคัญของหนวยงาน  เร่ืองนี้
หลาย ๆ คนก็รูอยู  คือเขาใจดีวายุคนี้เราตองใชสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และ การบริหารงาน แตเรา
ยังไปไมถึงจุดที่จะกําหนดคุณคาเปนเงินใหแกสารสนเทศหรือขอมูลที่เราเก็บเอาไว   ไมเหมือนโตะ
เกาอ้ีที่เราซื้อเอาไว  เรายังตองจัดทําบัญชีทรัพยสินใหครบถวน  แตดานสารสนเทศนี้เรายังไมสามารถ
บอกไดวามันมีมูลคาทางบัญชีสักเทาใด  แตเรารูวาหากเราสูญเสียขอมูลและสารสนเทศสําคัญ ๆ ไป 
ธุรกิจอาจจะมีปญหาถึงแกลมจมไดเลย” 
 “อาจารยคะ  ถาหากบริษัทหนึ่งจัดทําระบบสารสนเทศขึ้นมาใชงาน  ใชแรงงานคนไอซีทีไปตั้ง
เยอะมาก  อยางนี้เราจะบันทึกระบบสารสนเทศนั้นเปนทรัพยสินไดไหมคะ”  บุษบงถาม 
 “เปนคําถามที่ดีจริง ๆ”  ผมชมเชย  “ในทางหลักการบัญชีเวลานี้  เราถือวาถาหากเราซื้อ
ซอฟตแวรที่มีมูลคาไมมากนักมา  เชน ราคาต่ํากวาสองหมื่นบาท  ใหถือวาเปนคาใชจาย  แตถาราคา
แพงกวานี้ตองถือวาซอฟตแวรนั้นเปนทรัพยสิน   แตในสวนระบบที่เราจัดทําขึ้นเองนั้น อาจารยเขาใจ
วาเขาไมไดใหลงบัญชีไวเปนทรัพยสินนะ” 
 …………………………………… 
 
 “การที่ระบบขอมูล  สารสนเทศ และระบบสารสนเทศเปนทรัพยสินที่สําคัญนั้น  ทําใหการ
ปฏิบัติงานตองคํานึงถึงการระวังรักษา และ ปองกันไมใหส่ิงเหลานี้เปนอันตรายเสียหายได  ซ่ึงก็ทําให
ตองมีการใชจายเงินเพื่อการนี้กันมาก   เมื่อเธอตั้งบริษัทและใชคอมพิวเตอรแลว  เธอตองกําหนดให
พนักงานสํารองขอมูลและระบบเอาไวเปนประจํา   หากขอมูลของเราถูกทําลายไป  ไมวาจะดวยแฮค
เกอร หรือ ดวยอุบัติภัยอ่ืน ๆ  บริษัทอาจจะประสบปญหาถึงขั้นตองปดกิจการได”  ผมอธิบาย 
 “การสํารองขอมูลนี่ตองทําทุกวันเลยหรือเปลาครับ”  ศุภชัยถาม 



 “โดยทั่วไปควรทําทุกวัน  เพราะไมแนวาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด  อยางธนาคารทั้งหลายนั้น
ความจริงเขาสํารองตลอดเวลา  เพราะสวนมากจะบันทึกขอมูลลงในในเครื่องคอมพิวเตอรสองแหง
พรอม ๆ กัน   ธนาคารจําเปนตองทํางานอยางนี้เพราะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ นั้นจะยอมใหผิดไมได  แต
สําหรับกิจการของเธอนั้นอาจารยคิดวาควรทําทุกวัน” ผมตอบคําถามแลวก็อธิบายตอไปเลยวา  “ความ
สําคัญของสารสนเทศยังมีอีกอยางหนึ่งที่เธอควรทราบ  นั่นก็คือทางดานการแขงขันเชิงกลยุทธ  เทาที่
ผานมาเราพูดกันถึงเรื่องสารสนเทศและระบบสารสนเทศในแนวของการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
ทั่วไปเทานั้น  แตในเชิงกลยุทธนั้นเรายังไมไดพูดกันเลย” 
 “การแขงขันเชิงกลยุทธหมายความวาอยางไรคะ”  บุษบงถาม 
 “โดยทั่วไปบริษัทตาง ๆ ตองแขงขันตลอดเวลาใชไหมจะ”  ผมถามโดยไมตองการคําตอบ “ใน
กรณีที่เปนบริษัทที่ผลิตสินคาแบบเดียวกัน  การแขงขันตามปกติก็เนนไปที่การหาทางทําใหลูกคาสนใจ
ซ้ือสินคาของเรามากกวาของคูแขง  อาจจะโดยการตั้งราคาใหต่ํากวา  หรือทําใหนาสนใจมากกวา  หรือ
มีการจัดรายการโฆษณาจูงใจ  การแขงขันแบบนี้ยังไมเรียกวาเปนการแขงขันเชิงกลยุทธ   การแขงขัน
เชิงกลยุทธตองเนนไปที่การดําเนินการที่เหนือเมฆสักหนอย   อยางเชน การใชระบบสารสนเทศในการ
สรางอุปสรรคไมใหคูแขงเขามาสูตลาดของเรา  เชนถาหากเราคิดเครื่องจักรที่สามารถสรางชิ้นสวนที่
สวยงามและจําเปนสําหรับใชในเฟอรนิเจอรของเธอได  และชิ้นสวนนั้นจําเปนสําหรับการทํา
เฟอรนิเจอรแบบนี้  ก็เทากับเธอทําใหเปนเรื่องยากตอคูแขงที่จะตามเธอไดทัน   เลากันวาตอนที่บริษัทอ
เมซอนดอทค็อมเริ่มขายหนังสือในระบบอินเทอรเน็ตจนเปนที่รูจักทั่วไปนั้น  ทางบริษัทบารนสแอนด
โนเบิล ซ่ึงเปนสํานักพิมพใหญก็ตองการสรางบริการขายทางอินเทอรเน็ตบาง   บริษัทอเมซอนไดคิดคน
วิธีการใหลูกคาคลิกหนเดียวก็สามารถสั่งหนังสือได   บารนสแอนดโนเบิลก็ทําบาง  แตวิธีการคลิกหน
เดียวนั้นทางอเมซอนไดไปจดสิทธิบัตรไวกอน  ดังนั้นเมื่อบารนสแอนดโนเบิลนําไปใชก็ถูกอเมซอน
ฟอง  และ อเมซอนก็ชนะคดีดวย” 
 “นาสนใจมากเลยครับ  ผมก็อยากจะทําอยางนี้ไดเหมือนกัน  เพราะเฟอรนิเจอรนั้นลอกเลียน
แบบกันไดงายมากเลยครับ”  ศุภชัยปรารภ 
 “เธอตองศึกษาเรื่องสิทธิบัตรเอาไวบาง  เพราะสิทธิบัตรมีการคุมครองการออกแบบดวย”  ผม
แนะนํา  แลวพูดตอไปวา “การแขงขันเชิงกลยุทธแบบที่สองก็คือการทําใหคูแขงตองใชตนทุนสําหรับ
การเปลี่ยนการทําธุรกิจหรือรูปแบบสินคามาแขงกับเราแพงมากยิ่งขึ้นกวาปกติ  จนไมคุมที่จะมาแขงกับ
เรา   แบบที่สามก็คือ การสรางพันธมิตรเพื่อใหมีสวนลดพิเศษมากกวาปกติ  หรือใหบริการที่ดีกวาที่ลูก
คาทั่วไปจะไดรับ  และแบบที่ส่ีก็คือการทําสัญญาตกลงซื้อขายชิ้นสวนกับพันธมิตรในแบบเหมาทั้ง
หมดเพื่อไมใหคูแขงมีโอกาสซื้อช้ินสวนไปผลิตแขงกับเรา” 



 “ทั้งหมดนี่ไอซีทีสามารถชวยไดจริง ๆ หรือคะ”  บุษบงสงสัย 
 “ใชแลวจะ   แตเธอตองคิดหนอยวาจะใชอยางไร   ทุกอยางตองใชหัวคิดทั้งนั้น” ผมตอบ  
 “ดู ๆ แลวการใชไอซีทีนี่มีความลึกซึ้งมากจริง ๆ นะครับ”  ศุภชัยพูดเปรย ๆ ขึ้น  “ยิ่งคิดก็ยิ่งรู
สึกวาเขาคิดงานประยุกตดานไอทีกันไดตาง ๆ นานามากจริง ๆ  และการประยุกตแตละเรื่องก็มีวัตถุ
ประสงคที่เหนือเมฆจริงอยางที่อาจารยเลา” 
 “การแขงขันเชิงกลยุทธแบบที่รวมมือกับพันธมิตรที่อาจารยเพิ่งอธิบายมานี้นํามาสู หลักการ
สําคัญทางดานธุรกิจอีกอยางหนึ่งนั่นก็คือหลักการดานเครือขาย หรือ Networking    การสรางเครือขาย
นี่ไมไดหมายถึงแตเพียงการสรางระบบอินเทอรเน็ตนะ   แตหมายถึงการสรางความสัมพันธระหวางตัว
เรากับผูที่เราเกี่ยวของดวยใหแนบแนนมากขึ้น   ในทางดานไอซีทีนั้น  มีเครือขายอยูสองแบบที่นาสน
ใจและกําลังไดรับความนิยมมากทีเดียว  นั่นก็คือ Supply Chain Management กับ Customer 
Relationship Management  เธอเคยไดยินคนพูดกันถึงเรื่องทั้งสองนี้ไหม”  ผมถามพรอมกับมองเจาะจง
ไปที่ศุภชัย       
 ศุภชัยพยักหนารับ  “เคยไดยินครับ  รูสึกจะมีคนเขียนเรื่องทํานองนี้ลงในหนังสือพิมพธุรกิจ
มาระยะหนึ่งแลว” 
 “ใช...”  ผมรับ  “อาจารยจะอธิบายเรื่อง Supply Chain Management กอนก็แลวกัน  การทํางาน
ของบริษัทธุรกิจตาง ๆ นั้นมีความเกี่ยวของสัมพันธกันมาก  โรงงานผลิตสินคาแหงหนึ่งไมสามารถจะ
อยูโดดเดี่ยวได  นั่นคือไมสามารถทําทุกสิ่งทุกอยางไดเองหมด  โรงงานจะตองไดรับวัตถุดิบหรือช้ิน
สวนจากโรงงานอื่น ๆ  เปรียบเสมือนกับผูประกอบเครื่องพีซีขายเวลานี้ตองไดรับโพรเซสเซอรจากอิน
เทลหรือเอเอ็มดี  ไดรับฮารดดิสกจากซีเกต  ไดรับแผงวงจรหลักจากบริษัทอื่น ๆ   ขณะเดียวกัน บริษัทผู
ผลิตฮารดดิสก หรือ แผงวงจรหลักก็ตองไดรับชิ้นสวนยอยอ่ืน ๆ จากบริษัทอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ ลงไป
ตามลําดับ  ในขณะเดียวกันการที่บริษัทผูผลิตช้ินสวนจะสงชิ้นสวนมาใหเราไดก็จะตองใชบริการของผู
ประกอบการขนสงอีกหลายราย  อีกทั้งยังอาจจะตองประกันภัยกับบริษัทประกัน และดําเนินการขนสิน
คาผานทาเรือและกรมศุลกากร    ในทํานองเดียวกันเมื่อเราผลิตสินคาไดแลว เราก็จะตองดําเนินการจัด
สงไปถึงผูคาซ่ึงเปนตัวแทนของเราซึ่งก็อาจจะผานบริษัทตัวแทนอื่น ๆ อีกหลายราย   เมื่อเปนเชนนี้จะ
เห็นวา  เราไมสามารถควบคุมใหทุกสิ่งทุกอยางเปนไปอยางที่เราตองการไดตลอดเวลา  อีกนัยหนึ่งก็คือ  
เราอาจประสบเหตุไมคาดฝนจนทําใหการดําเนินงานของเรามีปญหาได  เชน  ผูผลิตช้ินสวนไมสามารถ
สงชิ้นสวนใหเราไดทัน  ทําใหเราผลิตสินคาไมไดตามกําหนด  หรือ หากผูประกอบการขนสงเกิด
ปญหา  เราก็อาจจะเกิดปญหาตามมาไดดวยเชนกัน   ดวยเหตุนี้เอง จึงเกิดแนวคิดขึ้นมาวาทําอยางไรจึง
จะประสานงานกับผูเกี่ยวของทั้งหมดได   หรือทําใหการดําเนินงานเร็วข้ึน  อาทิ   ยอมใหพันธมิตรเขา



ถึงฐานขอมูลเพื่อเตรียมการผลิตใหสอดคลองกับของเราได   ใชมาตรฐานขอมูลรวมกัน  ทราบสถาน
ภาพการผลิตของกันและกัน  รวมทั้งการปรับปรุงการสื่อสารสําหรับการสงเอกสารถึงกันไดอยางรวด
เร็วและเปนอัตโนมัติมากขึ้น   การประสานงานกันใหเกิดการทํางานรวมกันอยางใกลชิดแบบนี้เปน
สวนหนึ่งของงาน Supply Chain Management” 
 “นาสนใจมากเลยครับ   รูสึกวาผมจะตองศึกษาเรื่องนี้ตอไปเพราะคงจะไดใชจริงแน” 
 “เครือขายแบบที่สามก็คือเครือขายลูกคา  แนวคิดก็คือเราจะตองทําใหลูกคามีความภักดีตอสิน
คาของเรา  รวมทั้งเปนปากเสียงใหแกเราได  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือเปนผูประชาสัมพันธสินคาใหแกเรา   
ลองคิดดูวาเมื่อเธอพบใครใชสินคายี่หอหนึ่งแลวเธอถามเขาวาสินคานั้นดีหรือไม  พอเขาตอบวาไมดี
หรอก มีปญหาเยอะ อยาไปซื้อมาใชเลย  แบบนี้เธอยังอยากจะซื้ออีกหรือไม” 
 “ไมซ้ือแน ๆ ครับ  นอกจากเราจะไมเห็นดวยกับเขา” ศุภชัยตอบ 
 “เห็นไหมวา  การพูดกันปากตอปากนะ  อาจจะทําใหเธอขายสินคาไดมากขึ้น หรือในทางกลับ
กัน  ขายสินคาไมได   การที่จะทําใหลูกคาติดใจสินคาของเรานะมีหลายวิธีดวยกัน  แนนอนที่สุดเธอจะ
ตองผลิตสินคาใหมีคุณภาพ  พนักงานของเธอจะตองใหบริการที่ดี  รูจักพูดจาปราศรัยในทางเชิญชวนที่
ทําใหลูกคาพอใจและเต็มใจที่จะซื้อสินคาของเรา   แตแคนั้นยังไมพอ  เธอจะตองพยายามใหลูกคากลับ
มาซื้อสินคาของเราเพิ่มมากขึ้นไปอีก  หรือมิฉะนั้นก็จะตองใหเขาชวยประชาสัมพันธใหเราเอง   การจะ
ทําเชนนี้ไดก็จะตองสรางความสัมพันธกับลูกคาใหแนบแนน  คอยติดตามและดูแลใหบริการแกลูกคา
อยางตอเนื่อง   ระบบที่จะชวยใหเราทําเชนนี้ไดดีก็คือระบบ Customer Relationship Management” 
 “หนูจําไดคะวา  พอถึงวันเกิดคุณพอทางบริษัทประกันชีวิตเขาสงบัตรอวยพรวันเกิดมาให” 
บุษบงพูดเสริมขึ้น 
 ผมหัวเราะ  “อาจารยก็ไดรับ  แตเชื่อวาเขาไมอยากใหเราตายนะ  เพราะถายังไมตายเขาก็ได
ประโยชน  หากตายไปเขาก็จะตองจายคาประกัน  ดังนั้นจึงตองอวยพรใหเราอยูไปเรื่อย ๆ” 
 ศุภชัยหัวเราะบาง “เห็นจะจริงครับ   แตเรื่องเอาใจใสลูกคานี่ผมเห็นดวยจริง ๆ  เพราะมีหลายที
ที่เราใชบริการของบริษัทตาง ๆ แลวไมไดรับความสะดวกเลย  ทําเหมือนกับเราไปขอทานเขาอยางนั้น
แหละ  พอหมดสัญญา หรือมีคูแขงเกิดขึ้นผมก็หนีไปหาคนอื่นดีกวา” 
 “แตบางทีก็หนีเสือปะจระเข”  บุษบงเยา 
 “ใช...ออ...อาจารยครับ  เมื่อสักครูนี้อาจารยวาเครือขายนี้มีเรื่องอินเทอรเน็ตดวย อาจารยยังไม
ไดเลาเรื่องนี้ใหพวกเราฟงเลย” 
 “อาว...พวกเธอก็ทั้งเรียนทั้งใชมามากแลว  ยังตองเลาใหฟงอีกเหรอ” 
 “อาจารยอธิบายหนอยเถอะคะ   พวกหนูเปนแตเพียงผูใชช้ันปลายแถวเทานั้น”  



 “ได... อันที่จริงระบบอินเทอรเน็ตนี่ก็คือตัวการที่ทําใหโลกปจจุบันนี้เปลี่ยนไปจากอดีตมาก  
ใครเลยจะคิดวาเธอจะนอนพูดโทรศัพทจากเตนทกลางเขาใหญไปหาเพื่อนที่ปตตานีได   หรือใครจะคิด
วาเธอสามารถเลือกซื้อสินคาจากทั่วโลกไดผานทางคอมพิวเตอรในหองนอนของเธอ   ในสมัยที่ไอแซค 
อสิมอฟ  นักเขียนนิยายวิทยาศาสตรผูยิ่งใหญคนหนึ่งของอเมริกา  เขียนเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรใน
นิยายของเขา  เขายังคิดไมถึงเรื่องเหลานี้เลย  วิธีที่มนุษยในอนาคตของอสิมอฟใชคอมพิวเตอรก็ยังคง
เปนการนําคําส่ังมาเจาะบัตรเหมือนเมื่อยี่สิบปมาแลว” 
 “อาจารยคิดวาอินเทอรเน็ตมีประโยชนตอสังคมยุคใหมอยางไรคะ”  บุษบงถาม 
 “เร่ืองนี้ไมตองใหอาจารยตอบละมั้ง   ไหนศุภชัยลองเฉลยดูซิ”  ผมหันไปถามศุภชัย 
 “ก็ทําใหการซื้อขายสินคาแพรหลายไปมากขึ้นจนทําใหเกิดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หรือ  E-
Commerce    ทําใหเกิดการเรียนการสอนผานระบบอินเทอรเน็ตที่เรียกวา E-learning และ Virtual 
University  ทําใหเกิดระบบสื่อสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกสหรืออีเมลที่อาจารยพูดถึงเมื่อสักครู  และทํา
ใหเกิดระบบเวิลดไวดเว็บ  สําหรับการเผยแพรขอมูลขาวสารแกคนทั่วโลก”  ศุภชัยตอบ 
 “ดีมาก  แตเวลานี้พัฒนาการดานอินเทอรเน็ตไดทําใหเกิดการประยุกตขึ้นอีกมากมาย  อยางเชน 
ระบบ e-Government,  e-Society, e-Parliament , e-Education, e-book  สารพัด e ก็แมแตเมื่อหลายปมา
แลวทางธนาคารกสิกรไทยยังอุตสาหคิด e-Girls ขึ้นมา  สรางความขบขันใหแกชาวบานและนักไอทีกัน
ทั่วไป”  ผมอธิบายเพิ่มเติม 
 “คําวา e ที่นําหนานี้มาจากไหนคะ”  บุษบงถาม 
 “คําเต็มก็คือ electronic นี่แหละ  และคงจะยอมาเหมือนกับคํา e-mail  ซ่ึงมีความหมายวาเปน
การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสผานระบบอินเทอรเน็ต”  
 “แลวความหมายของคําอ่ืน ๆ ละคะ” 
 “ก็คลาย ๆ กันนะแหละ  นั่นคือเปนการประยุกตโดยใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือ  อยางเชน e-
Government ก็คือการที่รัฐบาลจะใหบริการตาง ๆ แกประชาชนผานระบบอินเทอรเน็ตนั่นเอง   ยกตัว
อยางเชน  การใหบริการคํานวณภาษีเงินได  การใหบริการจดทะเบียนการคา   การใหคําแนะนําดานสา
ธารณสุข” 
 “โอโฮ  ทําไดเยอะมากเลยนะคะ   พออาจารยอธิบายแคนี้ก็พอเดาออกวานาจะใหบริการตาง ๆ 
ไดอีกมาก” 
 “โลกเราถึงเขามาอยูในยุคอินเทอรเน็ตไงละ”   ผมพยักหนา 
 ระหวางนั้นเองศุภชัยก็พูดยิ้ม ๆ  “แตผมวายังไมสามารถใหบริการอยางหนึ่งไดนะ” 
 “บริการอะไรกันจะ”  บุษบงถาม 



 “ก็บริการจดทะเบียนสมรสผานอินเทอรเน็ตยังไงละ   ขืนใหทําไดก็ยุงกันไปหมด  เดี๋ยวใคร
แอบไปแจงวาขอจดกับเธอจะวาอยางไร”  ศุภชัยตอบ 
 “การจดทะเบียนสมรสนั้นตองมีสองฝายจะ”  ผมแทรกขึ้น  “คือตองไดรับความยินยอมจากทั้ง
สองฝาย  แตก็นั่นแหละ  การสงคําขอเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมาก็อาจถูกปลอมแปลงได   พวกเธอรู
หรือเปลาวาตอนนี้ สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เขาใหพวกเราขอเบอรอีเมลและรหัส
ผานประจําตัวเพื่อตรวจสอบสถานภาพทะเบียนตาง ๆ ของตนเองได   แตเธอตองเปดเขาไปในเว็บ 
www.khonthai.com แลวทําตามขั้นตอนตาง ๆ เอง” 
 “ดีจังครับ  กลับไปแลวผมจะรีบเขาไปดู”  ศุภชัย  “จะไปเปดของบุษบงดวยวาแอบไปจดกับ
ใครมาแลวหรือยัง” 
 “เซี้ยว”  บุษบงเงางอด 
 “เปดไมไดจะ   เธอดูไดเฉพาะของตนเองเทานั้น”  ผมย้ําอีกครั้งจากนั้นจึงพูดตอวา  “ถึงตอนนี้
เธอยังสงสัยอะไรไหม” 
 “ผมสงสัยวาในทางดานเทคนิคนั้นระบบอินเทอรเน็ตกาวหนาไปถึงไหนครับ  แลวเราจะใช
งานอยางอื่นนอกเหนือจากการประชาสัมพันธผานเว็บ หรือการขายสินคาผานเว็บไดอยางไร” 
 “ในดานเทคโนโลยีนั้น  ระบบอินเทอรเน็ตกาวหนาไปมากมายหลายดานดวยกัน  เธอรูไหมวา
เวลานี้ระบบอินเทอรเน็ตไดกลายเปนสถาปตยกรรมของการประยุกตในดานตาง ๆ ไปแลว  เดี๋ยวนี้เรามี
การเขียนโปรแกรมสําหรับเว็บโดยตรงเรียกวา Web Programming  และมีการสรางงานประยุกตที่เชื่อม
โยงงานประยุกตอ่ืน ๆ ที่อยูขางหลังเขาดวยกันไดอีก  ซ่ึงเรียกวาเปนเทคโนโลยีแบบ Web Services  
และที่สําคัญคือระบบอินเทอรเน็ตไรสาย  ซ่ึงจะยิงขาวสารไปยังผูใชผานระบบคอมพิวเตอรแบบ Palm 
หรือ I-Pac  รวมทั้งยิงไปยังเครื่องโทรศัพทมือถือไดดวย   ดังนั้นลองนึกภาพวาเซลสแมนของเธออาจจะ
เรียกดูเว็บที่มีแคตาลอกใหมของเธอไดตลอดเวลา  แบบนี้หากคูแขงไมมีใช  เธอก็มีโอกาสที่จะชนะใน
การแขงขันได” 
 “เยี่ยมเลยครับ   เรื่องอินเทอรเน็ตนี่ยังไงเราก็ตองใชแน ๆ”  ศุภชัยประกาศ 
 “ดีแลวอาจารยจะคอยเปดเว็บของเธอดู   เอาละ...คราวนี้เรามาดูหลักการตอไป  ซ่ึงก็คือหลัก
การดานความรู   ทุกวันนี้ธุรกิจเริ่มตระหนักวาการที่ตนจะแขงขันกับผูอ่ืนไดนั้นขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการเรียนรูของบริษัท หรือขององคกรที่เราเรียกวา Learning organization  หากบริษัทหรือองคกรใด
นิ่งเฉยไมไดเรียนรูก็จะไมสามารถกาวตามทันโลก  และไมสามารถแขงขันกับผูอ่ืนได  ยกตัวอยางงาย ๆ 
ก็คือระบบอินเทอรเน็ตนี่แหละ  ถาหากบริษัทใดไมยอมเขาใจความสําคัญและไมไดหาทางใชอินเทอร
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เน็ตมาสนับสนุนการดําเนินงานของตนแลว  ไมชาก็จะถูกบริษัทอื่นแซงหนา และ ตนเองก็จะประสบ
ความพายแพในที่สุด” 
 “คําวา  Learning organization นี่หมายความวาอยางไรครับ”  ศุภชัยถาม 
 “หมายถึงวาองคกรมีการเรียนรู  แตแนละ  องคกรไมไดมีชีวิตจิตใจ  องคกรเปนแตเพียงชื่อของ
กลุมคนที่มาทํางานรวมกัน  ดังนั้นการเรียนรูขององคกรจึงหมายถึงการเรียนรูของคนในองคกรในภาพ
รวม  หมายถึงความสามารถที่องคกรจะเก็บความรูของบุคลากรแตละคนเอาไวใชรวมกันได   สมมติวา
เธอมีพนักงานขายคนหนึ่งซ่ึงเกงมาก  แตเขาไมเคยสอนเทคนิคการขายใหกับคนอื่นเลย  ไมเคยบอก
เคล็ดลับวาเขาขายอยางไรจึงประสบความสําเร็จ  หากคน ๆ นี้เปนอะไรไป  เชนลาออกไปจากบริษัท
ของเธอ  เธอก็จะสูญเสียความรูในการขายนั้นไปตลอดกาล   ดังนั้นเราจะตองคิดหาทางใหพนักงานงาน
อ่ืนไดเรียนรูจากพนักงานขายที่เกงมากๆ คนนี้ใหได” 
 “วิธีการจะทําอยางไรละคะ”  บุษบงถาม  “บริษัทสวนมากก็มักจะจางคนเอาไวนอย ๆ เวลาที่จะ
ใหพนักงานไดเรียนรูก็ไมมีเพราะงานประจํากินเวลาไปเสียหมด” 
 “วิธีการที่จะเผยแพรความรูระหวางพนักงานในองคกรมีอยูมากดวยกัน   การจัดสัมมนา  การ
ประชุม  การจัดทํารายงาน   การเขียนขาวประชาสัมพันธ   เหลานี้ลวนแตเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําให
พนักงานไดเรียนรู  นอกจากนั้นยังเลยไปถึงเรื่องการจัดเก็บขอมูลจากการขาย  และ จากการดําเนินงาน
อ่ืน ๆ มาวิเคราะหใหเกิดประโยชนดวย   อาจารยเคยถามบริษัทที่ออกแบบสินคาอยางหนึ่งซ่ึงดําเนิน
การมานานแลววา  เขาเคยวิเคราะหหรือไมวาสินคาแตละอยางที่ออกแบบและนํามาผลิตจําหนายนั้น ลูก
คาสนใจชื่นชอบสินคาแบบใดมากที่สุด   ชอบตรงไหน  เพราะเหตุใด  ปรากฏวาเขาตอบไดแตเพียง
ออม ๆ แอม ๆ  ไมสามารถระบุอะไรไดชัดเจน   ถาหากเขาใชหลักการเรียนรูเขามาจับ  เขาจะไดเรียนรู
วาประชาชนชอบสินคาแบบไหน  ไมชอบแบบไหน  มีจุดไหนที่จะทําใหลูกคาไมชอบ  ไมพอใจ  แลว
คราวหลังเขาก็สามารถหลีกเลี่ยงสวนที่เปนปญหานี้ได   การออกแบบใหมก็จะดีขึ้น ๆ ตามลําดับ” 
 “ผมพอจะเขาใจแลว  แตวันนี้ก็รบกวนอาจารยมามากแลว  ไมทราบวายังเหลือหลักการอะไรที่
ผมจะตองนําไปศึกษาอีกไหมครับ  เอาสั้น ๆ ก็ได” 
 “ความจริงมีอีกหลายเรื่อง  แตเอาเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็ได  นั่นก็คือเร่ืองของความมั่นคงปลอด
ภัย   โลกของเราทุกวันนี้อยูในยุคที่มีแตความรุนแรง  มีการกอการรายมาก   แมวาเมืองไทยจะไมเคยเกิด
เร่ืองราย ๆ อยางประเทศอื่น  แตก็เคยเกิดปญหาเรื่องอุบัติภัย  เชน ไฟไหม  น้ําทวม  ปญหาเรื่องถูกกอ
กวนทางอินเทอรเน็ต  หรือแมแตปญหาอยางเชนถูกกลุมมาเฟยสงลูกสมุนมาทําลายรานคาของเรา 
เหมือนกรณีบารเบียรที่ถนนสุขุมวิท   ดังนั้นธุรกิจยุคใหมจะตองคํานึงถึงเรื่องของความมั่นคงปลอดภัย
ตลอดเวลา   เร่ืองที่จะตองคํานึงถึงเปนพิเศษก็คือการสรางชองทางใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจสืบตอ



ไปไดอยางราบรื่นแมเมื่อเกิดอุบัติภัยหรือปญหาขึ้น   ธุรกิจยุคนี้ไมวาจะเปนธนาคาร  ประกันภัย  เงิน
ทุนหลักทรัพย  หางสรรพสินคา  หรือแมแตบริษัทเล็ก ๆ ก็ตองคํานึงถึง Business Continuity ตลอดเวลา  
และตองหาวิธีทั้งกันและทั้งแก   อยางเชนระบบอินเทอรเน็ตก็ตองมีการติดตั้งระบบ Firewall เพื่อปอง
กันผูบุกรุก   ธนาคารและสายการบินตองคํานึงถึงเรื่องความคงทนถาวรและระบบสํารองสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม  แมแตมหาวิทยาลัยเองก็ตองคํานึงถึงเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบขอมูลนักศึกษาและขอมูลผลการศึกษาของบัณฑิต  อาจารยจะไมพูดมากเพราะชัก
จะเหนื่อยแลว  เธอไปลองศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมก็แลวกัน” 
 “อาจารยครับ  ผมกับบุษบงตองขอขอบพระคุณทานอาจารยมากเลยครับ  วันนี้เราสองคนไดรับ
ความรูจากทานอาจารยมากทีเดียว   วันหลังคงจะตองขออนุญาตมาเรียนเรื่องใหม ๆ จากอาจารยอีกนะ
ครับ”  ศุภชัยและบุษบงพนมมือไหวกอนที่จะอําลาจากไป 
 ผมเดินไปสงเขาและมองตามขณะที่ทั้งสองเดินไปขึ้นรถที่จอดอยูหนาบาน  พรอมกันนั้นผมก็
นึกอวยพรใหเขาในใจ   การพยายามสรางธุรกิจใหมนั้นเปนเรื่องนาชมเชย  แตก็ตองการความรูความ
สามารถมากแตกอน  อีกทั้งจะตองตอสูดิ้นรนอยางแข็งขัน   การรูหลักการอยางที่ผมอธิบายยังไมพอ
เพียงแน   พวกเขาจะตองนําหลักการนี้ไปถายทอดสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและชัดเจน   นั่นก็สุดแท
แตฝมือของเขาแลวละครับ 
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