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เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพือ่ใชประกอบการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (หรือไอซีที) สําหรับผูบริหาร  โดยมีวัตถุประสงคใหผูบริหารมีความเขาใจ
ความสาํคัญของไอซีทีในการดําเนินการและบริหารบริษัทหรือหนวยงานมากขึ้น  เพราะ
นับวันไอซีทีก็ยิ่งมีบทบาทมากขึ้น  หากผูบริหารไมสนใจศึกษาและนําไอซีทีไปใชใหถูก
ทิศทางแลว  บริษัทหรือหนวยงานที่ตนบริหารก็อาจจะเกิดปญหามากจนอาจถึงขั้นลมเหลว

ในการประยุกตไอซีทีใหประสบความสําเร็จนั้น  จาํเปนอยางยิง่ที่ผูบริหารจะตองเขาใจ
ทั้งตวัเทคโนโลยี  และเขาใจแนวทางในการที่จะประยุกตเทคโนโลยีเปนอยางดี  และโดยที่
ไอซีทีเปนเรื่องใหมที่แตกตางไปจากสิง่อื่น ๆ ที่ผูบริหารเคยบริหารมาแลว  เชน เครื่องจักร 
อาคาร รถยนต หรือแมแตบุคลากร  ดังนั้นจงึจาํเปนที่ผูบริหารจะตองรีบศึกษาทําความ
เขาใจเรื่องไอซีทีใหชัดเจน  เพื่อจะไดเตรียมตัวไดอยางถูกตอง

ผูบรรยายหวงัวาคาํบรรยายนีจ้ะชวยใหผูบริหารเขาใจเรื่องไอซีทีมากขึ้น และ มีแนวคดิ
อยางถูกตองในการเตรียมตัวทีจ่ะกาวไปสูบริษัทและหนวยงานที่ใชไอซีทีเปนเครื่องมือ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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เนื้อหาคําบรรยาย
ไอทีไทยในยุคปจจุบันไอทีไทยในยุคปจจุบัน
องคประกอบและการใชไอทีองคประกอบและการใชไอที
การใชไอทีเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหหนวยงานการใชไอทีเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใหหนวยงาน
ผูบริหารกับการใชไอทีผูบริหารกับการใชไอที
สรุปสรุป

เนื้อหาคาํบรรยายจะเนนในดานการสรางความเขาใจเรื่องไอทีกับการบริหาร  นักศึกษา
จะไดเรียนรูคําศัพทที่สําคัญทางดานไอทีและความหมาย   การเขาใจศพัทเหลานี้จะทําให
นักศึกษาเชื่อมโยงแนวคดิตาง ๆ เขาดวยกนัไดอยางถูกตอง  เชน เขาใจวาอินเทอรเน็ต
ประกอบดวยอะไรบาง  และการที่จะใชอินเทอรเน็ตตองเตรียมตวัอยางไรบาง

การนําไอทีมาใชในหนวยงานนั้นโดยทั่วไปมีจุดมุงหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหนวยงาน   การลดทรัพยากรที่ไมจําเปน  รวมทั้งการใชเปนกลยุทธสําคัญ
ในการปรับปรุงการดาํเนินงานของหนวยงานใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น  
นักศึกษาจะไดเรียนรูเร่ืองเกี่ยวกับการประยุกตเหลานี้

เร่ืองตอมาที่จะไดเรียนรูก็คือการเตรียมตัวของผูบริหารที่จะนาํไอทีไปใชใหเปน
ประโยชนไดมากที่สุด   ที่เนนเรื่องผูบริหารสวนหนึง่เพราะนักศึกษาลวนเปนผูบริหาร และ
อีกสวนหนึง่เปนเพราะผูบริหารคือผูที่มีสวนตอความสาํเร็จของหนวยงานในการนาํไอทีมา
ใช   หากผูบริหารไมสนับสนุนแลว  การใชไอทีก็จะลมเหลว  หรือมิฉะนั้นก็อาจจะไม
ประสบความสําเร็จมากเทาที่นาจะไดรับ
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ไอทีไทยในยุคปจจุบัน

โดยที่นักศึกษาสวนใหญก็คงจะเคยไดยนิหรือรับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับไอทีมาบางแลว  
โดยเฉพาะทางสื่อตาง ๆ  ดังนั้นกอนที่จะอธิบายรายละเอียดเรื่องไอที  จงึขอนาํภาพรวมของ
การใชไอทีของไทยมาปูพื้นใหทราบกอน

ประเทศไทยนําคอมพวิเตอรเขามาใชในงานสาํรวจสาํมะโนประชากรของป ค.ศ. 1960 
ชวงนั้นสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน รูจักใชคอมพวิเตอรมานานรวมสิบปเศษแลว  แต
การใชก็ยังไมแพรหลายเพราะขดีจาํกัดหลายอยาง เชนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสยุคแรกยัง
ใชหลอดสูญญากาศขนาดใหญ เครื่องมีขนาดใหญกินไฟมาก และราคาแพง ผูรูก็มีนอย และ
ยังไมไดเปดเปนสาขาวิชา  บริษัทคอมพวิเตอรก็มีเพียงไมกี่แหง  นอกจากนั้นการใชก็ยุงยาก
มากกวาปจจุบันมาก ชวงนั้นสํานักงานสถิตแิหงชาตินาํเครื่อง IBM 1401 เขามาใช ไลเล่ีย
กับที่ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรฯ จฬุาฯ ก็ไดรับเครื่อง IBM 1620 มาใชในการเรียน
การสอนสถิติ และการทําวิทยานพินธของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร (ซ่ึง
ตอมากลายเปน AIT)

การใชคอมพวิเตอรเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ สวนหนึ่งเพราะรัฐบาลควบคุมไมใหจดัซือ้มามาก
ไป (เปนนโยบายที่ผิด) จนกระทั่งเมื่อเกิดเครื่องคอมพวิเตอรสวนบุคคล และราคาถูก การ
ใชคอมพวิเตอรจึงเพิ่มมากขึน้เปนทวีคูณทั้งในภาครัฐและเอกชน
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โลกปจจบุัน
ธุรกิจการซื้อขายอยูในระบบอิเล็กทรอนิกสธุรกิจการซื้อขายอยูในระบบอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมสามารถผลิตสินคาที่แปลกใหมอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินคาที่แปลกใหม  มีคุณภาพมีคุณภาพ
ไดอยางรวดเร็วไดอยางรวดเร็ว    กระจายสินคาไปถึงมือลูกคาไดอยางทันกระจายสินคาไปถึงมือลูกคาไดอยางทัน
อกทันใจอกทันใจ      รูความตองการของลูกคาทั่วประเทศไดอยางรูความตองการของลูกคาทั่วประเทศไดอยาง
แมนยําแมนยํา    อีกทั้งยังรูความเปนไปของคูแขงดวยอีกทั้งยังรูความเปนไปของคูแขงดวย
ธนาคารสามารถโอนเงินจํานวนมหาศาลผานระบบธนาคารสามารถโอนเงินจํานวนมหาศาลผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสไปทั่วโลกในพริบตาอิเล็กทรอนิกสไปทั่วโลกในพริบตา  

นับตั้งแตมีการใชไอทีในประเทศไทยเมื่อส่ีสิบปเศษมาแลว  การใชไอทีไดขยายตวั
กาวหนาไปอยางกวางขวาง  เชน ทุกวันนี้มีการจดัทําเว็บไซตสําหรับซื้อขายสินคาตาง ๆ 
ทางอินเทอรเน็ตจาํนวนมาก  แมแตสินคาที่เราคาดไมถึงเชน อัญมณี พระเครื่องและวตัถุ
มงคลตาง ๆ  ปลาทู ปูเค็ม ของเกา  ความสนใจทางดานนีก้ําลังเพิ่มมากขึ้นและมีผูสนใจทํา
กิจการดานนี้มากขึ้น  จนกระทั่งรัฐบาลตองตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส  และหนวยงานของรฐัก็ตองออกกฎเกณฑเกี่ยวกับการขายสินคาในลักษณะ
นี้ออกมาบังคบัใชแลว

บริษัทอุตสาหกรรมจํานวนมากเริ่มรูจักใชไอทีเพิ่มมากขึ้น  ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม
จาํนวนมาก และอุตสาหกรรมเหลานี้จาํเปนตองใชไอทีในการแขงขันกับอุตสาหกรรมของ
ประเทศอื่น ๆ เพิ่มขึ้น  เร่ืองสําคัญที่ตองอาศัยไอทีก็คือ ทําอยางไรจงึจะลดเวลาการผลิตให
นอยลงกวาเดมิ  และสามารถผลิตในรูปแบบที่เรียกวา Mass Customization ได  นั่นก็คือ
ผลิตสินคาเปนล็อตเล็ก ๆ แตตรงกับความตองการที่ตางกันของลูกคาแตละราย

อีกเรื่องหนึง่ก็คือทุกวันนี้เราสามารถโอนเงินมหาศาลขามประเทศไปยังที่ตาง ๆ ได
สะดวก  เร่ืองนี้จะทาํใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในอนาคตอยางแนนอน และ
ขณะเดียวกนัก็อาจมีผลกระทบตอการคาเงินและความมั่นคงดานการเงินของประเทศดวย
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โลกปจจบุัน 2
ประชาชนสามารถรับขาวสารทั่วโลกไดโดยไมมีขีดจํากัดประชาชนสามารถรับขาวสารทั่วโลกไดโดยไมมีขีดจํากัด
เราชมการถายทอดกีฬาที่นาสนใจจากประเทศอื่นไดพรอมเราชมการถายทอดกีฬาที่นาสนใจจากประเทศอื่นไดพรอม
กับผูชมในประเทศนั้นกับผูชมในประเทศนั้น
นักเรียนทั่วประเทศสามารถเรียนกับอาจารยที่โรงเรียนไกลนักเรียนทั่วประเทศสามารถเรียนกับอาจารยที่โรงเรียนไกล
กังวลไดพรอมกันกังวลไดพรอมกัน
และและ......นายกฯนายกฯ  สิงคโปรรูวาวันนี้ทานนายกฯทักษิณมีสิงคโปรรูวาวันนี้ทานนายกฯทักษิณมี
กิจกรรมอะไรที่ตองทําบางกิจกรรมอะไรที่ตองทําบาง

ทุกวันนี้ไมวาเราจะเดินทางไปที่ไหนบนโลก  เราสามารถรับรูขาวสารจากสถานขีาว
โทรทัศนเชน CNN, BCC หรือ NHK ไดตลอดเวลา  นั่นหมายความวาเราไมสามารถปดบัง
ขอมูลขาวสารเอาไวแตเพียงภายในประเทศหรือภายในกลุมคนเพียงกลุมเดียวได  ยิง่มี
ระบบอินเทอรเน็ตแพรกระจายไปทุกหนทุกแหงดวยแลว  ยิ่งเปนการสะดวกที่ผูคนจะสง
ขาวสารตาง ๆ ออกไปทั่วโลกได   จะเห็นวาไอทีไดเปลี่ยนแปลงการรับรูและความเขาใจ
โลกของคนปจจุบันไปมาก

ตวัอยางที่เห็นชัดก็คือ  ทุกวันนี้เราสามารถรับชมการถายทอดกฬีาเชน โอลิมปกส 
เอเชียนเกมส  ฟตุบอลอังกฤษ เทนนิส ฯลฯ ไดเปนประจาํ  ใชแตเทานั้น  เมื่อเกิดเหตุการณ
สําคัญอื่น ๆ กม็ีการถายทอดใหประชาชนทั่วโลกไดชมทางโทรทัศนพรอมกันดวย

ประโยชนในลักษณะเดยีวกันก็คือ การใชไอทีในการเรียนการสอนทางไกล  เปนที่รูกัน
วาครูอาจารยที่สอนเกงนั้นมีนอย  การใชไอทีเพื่อแพรภาพการสอนของครูอาจารยที่เกง ๆ 
ออกไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูอาจารยทางดานนั้นยอมมีประโยชนมาก  ในเรื่องนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ใหใชโรงเรียนไกลกังวลเปนที่
ถายทอดการสอนไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทัว่ประเทศดวย

เร่ืองสุดทายก็คือเร่ืองการรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพวกเราของคนตางประเทศ
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Business in the New Economy:

ปจจุบันนี้บริษัทหลายแหงไดเขาตลาดหลักทรัพยและเปนบริษัทมหาชน   บริษัทเหลานี้มีหนาที่ความ
รับผิดชอบตอผูถือหุน  และหากฝายบริหารจัดการไมสามารถทําใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดี  ทางตลาด
หลักทรัพยก็อาจจะบังคับใหบริษัทตองรีบเรงหาทางแกไข

นอกจากผูถือหุนแลว  บริษัทยังตองรับผิดชอบตอพันธมิตร  พนักงาน และ ลูกคา  ดวย   ผูมีสวนได
สวนเสียเหลานี้นับวันกจ็ะมีความคาดหวงัตอบริษัทเพิ่มมากขึ้น  พันธมิตรหวังวาเราจะขยายธุรกิจกับพวก
เขามากขึ้น  พนักงานหวังวาจะไดรับเงินเดือนสงูขึ้น หรือไดคาคอมมิสชันมากขึ้น   ในขณะที่ลูกคาก็
คาดหวงัวาจะไดรับสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น   หากบริษัทไมสามารถตอบสนองตอความคาดหวงัเหลานี้ได  
พันธมิตรก็อาจจะตจีาก  ลูกคากพ็รอมที่จะผละไปซื้อสินคาและบริการจากคูแขง  และ พนักงานของเราก็
อาจจะผละหนีไปเชนกัน

กอนหนานีบ้ริษัทเห็นวาความสาํเร็จอยูที่การบริหารจัดการโดยพจิารณาจากภายในบริษัทไปสูภายนอก 
เชนพยายามพฒันาสินคาใหดีขึ้น  ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
แตปจจุบันนี้เราทราบแลววาความสาํเร็จอยูที่การเขาใจความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด และ
พยายามตอบสนองความตองการเหลานั้นใหดีที่สุด   การบริหารจดัการยุคใหมจึงเปล่ียนไปเปนการ
พจิารณาจากภายนอกเขามาสูภายใน

. 
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ไอทีเปนทั้ง Enabler และตัวอันตราย
ไอทีเปนตัวการที่ทําใหเกิดความกาวหนาของโลกไอทีเปนตัวการที่ทําใหเกิดความกาวหนาของโลก
การใชไอทีอาจทําใหบริษัทลมจมไดในพริบตาการใชไอทีอาจทําใหบริษัทลมจมไดในพริบตา
การใชไอทีอาจทําใหเราเปนหนี้มหาศาลไดการใชไอทีอาจทําใหเราเปนหนี้มหาศาลได
การใชไอทีอาจทําใหเราถูกการใชไอทีอาจทําใหเราถูกแบล็กแบล็กเมลไดเมลได
การใชไอทีอาจทําใหเด็กและเยาวชนของเรากลายเปนคนการใชไอทีอาจทําใหเด็กและเยาวชนของเรากลายเปนคน
ที่กาวราวที่กาวราว    เห็นแกตัวเห็นแกตัว  และลุมหลงในกามราคะไดและลุมหลงในกามราคะได

ไอทีเปนเทคโนโลยีที่ทําใหส่ิงที่ไมเคยคิดฝนมากอนวาจะทาํได กลายเปนความจริง
ขึ้นมา   เราจึงใชคําวา Enabler   ในคาํบรรยายชดุนี้  ทานผูอานจะไดรับทราบรายละเอียด
การประยุกตตาง ๆ ที่ไมนาเปนไปได  แตก็ทําไดจริง

อยางไรก็ตาม  ไอทีก็เปนตวัอันตรายหากไมรูจักใช  หรือไมรูวิธีบริหารไอทีใหเชื่อง  
ยกตวัอยางการใชงานที่อาจทําใหเกิดปญหาได เชน  หลายปมาแลวสนามบินเดนเวอรแหง
ใหมสรางเสร็จตามกําหนดแตเปดใหบริการไมได  เพราะบริษัทที่รับเหมาพัฒนาระบบ
คอมพวิเตอรควบคุมกระเปา  ไมสามารถสงมอบงานได  การเปดตองลาชาไปเปนป และ
เสียเงินไปวันละหนึ่งลานเหรียญ  ปญหานี้ไมไดเกิดจากไอทีโดยตรง แตเกิดจากการที่ไม
สามารถสรางระบบไอทีไดตามที่คาดหวงัไว
ปญหาโดยตรงก็คือ  ไอทีทําใหการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วโลกรวดเร็วข้ึน  คนไทย

อาจไมคุนเคยหรือเกงในการคิด และ ปองกันการเก็งกําไรจากเงินบาท  ดังนัน้เราจงึพายแพ
แกกลุมคนที่เกงในการใชระบบไอทีซ้ือขายเงินตรา จนทําใหเงินสาํรองของเราหมดคลัง
ผูที่ชอบเก็บความลับ หรือรูปที่ล้ีลับของตนไวในคอมพวิเตอร  หากไมรูจักระแวดระวังก็

อาจถูกลวงเอาความลับไปแบล็กเมลได  
ดังนัน้แมคอมพวิเตอรจะเปนประโยชนมหาศาล ก็อาจเปนตัวอันตรายสําหรับเราได
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เราจําเปนตองรูจักใชไอที
เราจะรูจักการใชไอทีเหมือนกับการรูจักใชหมอขาวไฟฟาเราจะรูจักการใชไอทีเหมือนกับการรูจักใชหมอขาวไฟฟา
ไมไดไมได    เพราะการใชไอทีซับซอนกวาเพราะการใชไอทีซับซอนกวา
เราตองรูวาไอทีมีประโยชนและโทษที่ตรงไหนเราตองรูวาไอทีมีประโยชนและโทษที่ตรงไหน
เราตองรูวาวิธีการใชไอทีใหมีประสิทธิภาพและเราตองรูวาวิธีการใชไอทีใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นเขาทํากันอยางไรประสิทธิผลนั้นเขาทํากันอยางไร
เราตองรูเทาทันบริษัทไอทีที่พยายามขายสินคาไอทีใหเราเราตองรูเทาทันบริษัทไอทีที่พยายามขายสินคาไอทีใหเรา

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซอนมากกวาเทคโนโลยีอ่ืน   ความซับซอนไมไดอยูที่
ตวัอุปกรณหรือวงจรภายใน  เพราะนั่นเปนเรื่องที่ผูออกแบบและผูผลิตจะตองจดัการเอง  
แตความซับซอนอยูที่การใช   กลาวคอืการใชไอทีนั้นเกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ คอนขางมาก  
เชน เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารและจัดเก็บขอมูลรวมกับพันธมิตร  เกี่ยวกับกระแสงาน
ภายในบริษัท  เกี่ยวกับการทํางานใหมีประสิทธิภาพในแบบตาง ๆ  และที่สําคัญเกี่ยวกับกล
ยุทธในการทําธุรกิจของบริษทัเอง  ดงันั้นถาหากเราไมรูจกัใชไอทีใหเปนประโยชนมาก
ที่สุดแลว  ไอทีจะกลายเปนตวัถวงไมใหบริษัทประสบความสาํเร็จ

บริษัทจําเปนตองทราบวาไอทีมีประโยชนทางดานใดบาง  และการใชนั้นจะตอง
ระมัดระวังในดานใดบาง  การใชไอทีในงานตาง ๆ ลวนเกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูลไวใน
ฐานขอมูล  หากบริษัทไมรูจักเก็บรักษาและดแูลฐานขอมูลใหดี  ขอมูลอาจไมเปนปจจุบัน 
หรืออาจถูกผูประสงครายทําลาย  สงผลใหบริษัทเกิดปญหารายแรงไดทันที

ผูบริหารจะตองเรียนรูวา  การใชไอทีในบริษัทอื่น ๆ ที่วามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นเขาทํากันอยางไร  ใชทางดานใดบาง  เพือ่ที่จะไดนาํแนวคดิมาปรับใชบาง

ทุกวันนี้บริษัทไอทีจาํนวนมากสนใจแตจะขายสินคาอยางเดียว  ดังนั้นเราจะตอง
ระมัดระวังไมเชื่อถือคําพดูของบริษัทเหลานี้มากเกินไป  ตองนาํมาพจิารณา และสอบถาม
จากที่ตาง ๆ หลาย ๆ แหง
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การใชไอทีของไทย
เร่ิมตนมานานแลวแตยังจับทิศทางไมไดเร่ิมตนมานานแลวแตยังจับทิศทางไมได  
เราเปลี่ยนจากการลองผิดลองถูกเราเปลี่ยนจากการลองผิดลองถูก  มาเปนการขยายตัวมาเปนการขยายตัว    มามา
เปนการควบคุมเปนการควบคุม    และขณะนี้เร่ิมคิดในดานการสงเสริมและขณะนี้เร่ิมคิดในดานการสงเสริม
เราขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีเราขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมไอที
เราขาดงานวิจัยเราขาดงานวิจัย  งานพัฒนางานพัฒนา  และและ  องคความรูดานไอทีองคความรูดานไอที
ผลก็คือผลก็คือ  ไอทีกาวหนามากกวาที่เราจะตามไดทันไอทีกาวหนามากกวาที่เราจะตามไดทัน

ไดกลาวมาแลววาประเทศไทยใชไอทีมานานแลว  แตการใชของไทยเรากลับกาวหนาสู
ประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ ไมได  อยางเชนปจจุบันสิงคโปรเปนศูนยกลางของบริษัทขามชาติ
ดานไอทีที่ดูแลการขายสินคาในไทย  หรือมาเลเซียก็มีบริษัทที่สงสินคาไอทีมาขายในไทย 
แตไทยเองไมไดมีกจิการไอทีในระดับนานาชาติเลย (แมแตทางดานโทรคมนาคมของไทยก็
ไปไดแคเขมรและลาว) ที่เปนเชนนี้เพราะรัฐบาลไทยในอดีตไมเขาใจความสาํคัญของไอ
ที (ไมมีวิสัยทัศน) คือเห็นวาไอทีเปนของฟุมเฟอยที่ไมจาํเปน  แทนที่จะเห็นเปนเครื่องมอื
กลยุทธในการพัฒนา ดังนั้นตอนแรกจงึคุมกําเนิดอยางเขมงวด  ตอมาเมื่อเห็นสิงคโปร
กาวหนาดวยไอทีก็เร่ิมเปลี่ยนแนวคดิมาสงเสริม  แตกวาจะกลับลําไดกช็าไปมากแลว

ผลของการไมมีวิสัยทัศน  ทําใหเราขาดการสงเสริมและพัฒนาอตุสาหกรรมไอที  เรา
เนนการสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟา และอุตสาหกรรมที่ไดรับการขนานนามวาเปน 
Sun set industry ตวัอยางเชน แมกระทั่งบัดนี้ รัฐบาลก็ยังไมเคยจดัตัง้สถาบันการศึกษา
ทางดานไอทีโดยตรง  ไมไดคิดสรางความเปนเลิศดานไอทีใหแกคนไทย  ผลก็คือ เราขาด
นักวจิยัดานไอที  

ในขณะนีไ้อทีกาวหนารวดเร็วมาก  การที่เราตามไมทัน ทําใหเราตองเสียเงินเปนคา
เรียนรูและทรัพยสินทางปญญาใหประเทศอื่น ๆ เปนจาํนวนมาก
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IT 2010
ความทาทายของโลกยุคโลกาความทาทายของโลกยุคโลกาภิวัตนภิวัตน
การกาวสูสงัคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูการกาวสูสงัคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู

BuildBuild
Human CapitalHuman Capital

PromotePromote
InnovationInnovation

Strengthen Strengthen 
Information Infrastructure Information Infrastructure 

&& IndustryIndustry

KnowledgeKnowledge--
Based Based 

EconomyEconomy

สามองคประกอบหลัก
– การลงทุนในการสรางทรัพยากรมนุษย
– การสงเสริมใหมีนวัตกรรมที่ทนัตอโลก
– การลงทุนและสงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ และ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

เมื่อราวป 1996  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพวิเตอรแหงชาติ หรือ เนคเทค 
ในฐานะสาํนักงานเลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  ได
นําเสนอนโยบาย IT 2000 ตอ คณะรฐัมนตรี  เนื้อหาของนโยบายนั้นเนนไปที่การจัดใหมี
โครงสรางพืน้ฐานสารสนเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือมีโทรศัพทพื้นฐานไปทั่วประเทศ  มีการ
ใชไอทีในภาครัฐเพื่อใหเกิดการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service)  และ การพฒันา
บุคลากรใหมีความรูดานไอทีมากขึ้น

เมื่อป 2000 เนคเทคไดนําเสนอนโยบายใหม  เรียกวา IT 2010  นโยบายนีย้ังคงยดึ
แนวทางคลายนโยบายเดิม แตไดปรับเปลี่ยนใหเนนไปสงเสริมนวัตกรรมและงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น  โดยที่นโยบายเดิมไมไดแตะตองดานนี้มากอนเลย

ครม. เห็นชอบกับนโยบายนี้ และกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ทาํแผนยุทธศาสตรดานไอ
ทีใหสอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตรในนโยบายนี้  แมวา ครม. ยคุหลัง ๆ นีจ้ะเขาใจ
ไอทีมากขึ้น  แตก็ยังไมซาบซึ้งในเรื่องการประยุกตไอที   ดงันั้นการประยุกตที่เปนแนวคดิ
กลยุทธระดับประเทศจากผูบริหารระดับสูงจงึไมมีเลย  (อาจจะมีเหมือนกันในอดตี  แต
วิเคราะหดแูลวนาจะเปนกลยุทธหาเงินมากกวา) ดวยเหตุนี้เองถึงแมวาจะมีนโยบายที่นาจะ
ดี  แตการนําไปใชก็ยังคงย่าํอยูกับที่เหมือนเดิม
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สงเสริมการสงออก

สงเสริมการคาบริการ

สงเสริมการบริโภคจาก
ผูประกอบการภายในประเทศ

กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ระบบการชําระเงินผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่ปลอดภัย

สรางความตระหนักและความเขาใจ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอม

สรางตลาดใหภาคเอกชนผาน e-
Procurement ของภาครัฐ

พัฒนาบุคลากร

จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศที่
เหมาะสมและสงเสริมอุตสาหกรรมไอ
ทีของไทย

eCommerce eIndustry eGovernment eSociety eEducation

มาตรการและแนวทาง

ยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตโดยใชไอที

ขยายฐานการตลาดโดยใชไอที

ใชไอทีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางดานการเกษตร

เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไอทีที่มีศักยภาพ

จัดใหมี Thailand Exchange

สงเสริมการใชไอทีในภาคการผลิต

จัดใหมขีอมูลทางดานการตลาด

สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน

สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตใหมี
และแลกเปลี่ยนความรู

สงเสริมอุตสาหกรรมไอทีเพ่ือลดการนําเขาและ
เพ่ือการสงออก

สงเสริมการใชไอทีในภาคการเกษตร

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับอุปกรณ
ที่มีอยูแลว (Value-added)

ลดความเหลื่อมล้ําโดยลงทุนอยางเหมาะสม 
(Equity)

วางแผนกาวกระโดดในระยะยาว
(Quantum-jump)

ยกระดับครูใหมีทกัษะดานไอที 
(Teachers’ Training)

เรงผลิตฐานความรู (Content 
Development)

สรางเครือขายการศึกษาทีม่ีระบบบริหาร
จัดการทีด่ี (Networking)

สนับสนุนการใชไอทีเพ่ือยกระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและ
สงเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย

ลดความเหลื่อมล้ําของการ
เขาถงึสารสนเทศและความรู (Digital 
Divide)

เพ่ิมคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน (Quality of Life)

สงเสริมการเรียนรู 
(Learning Society)

สรางโอกาสในการเขาถงึสารสนเทศและ
ความรู

สงเสริมชุมชนและองคกรแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต

พัฒนาทักษะของประชาชนในการเขาถงึและ
ใชเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู

สงเสริมการใชไอทีเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

สนับสนุนการใชไอทีเพ่ือวัฒนธรรม และ
ความเอ้ืออาทรในสังคม

สงเสริมการจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐาน
สารสนเทศทีเ่หมาะสมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมไอทีของไทย

จัดทําแผนแมบท
จัดใหมีหนวยงานติดตามและสนับสนนุ
ปรับปรุงระบบงานและการจัดระบบ
ขอมูลทัง้ในสวนกลางและองคกรทองถิ่น
พัฒนาขาราชการใหมีทักษะ
ปรับกฎหมายและกฎระเบียบให
เอ้ืออํานวย
จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและ
สงเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศของไทย
สรางความตระหนักและความเชี่อมั่นของ
ประชาชน

พัฒนาประสิทธิภาพภายในองคกร 
(Back Office)
พัฒนาระบบบริการประชาชน 
(Front Office)
ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือ
นําไปสู Good Governance 

กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010

กลยุทธตามนโยบาย IT 2010 แบงออกเปนหาดาน  แตละดานใชคาํวา e นําหนา ใน
ความหมายวาเปนกลยุทธที่ใชระบบอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมอืในการทําใหสําเร็จ เชน
e-Commerce  เปนกลยุทธที่เนนการใชอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในงานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ เชน การขายสินคา  การประมูลสินคา  เชน ในชวง 2547  
บริษัท กสท. ไดจดัประมูลงานโทรศัพทมือถือรุนที่ 3 ผานระบบ e-Auction 
e-Industry  เปนกลยุทธที่เนนการนําไอทีมาใชในงานอตุสาหกรรม  ซ่ึงคําวาอตุสาหกรรม
ในที่นี้หมายถึงการผลิต และรวมไปถึงทางดานการเกษตรดวย  นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึง
การผลักดันใหเกิดการจดัเก็บขอมูลทางตลาดดวย  
e-Government  เปนกลยุทธสําหรับหนวยงานภาครัฐในการจัดใหมีบริการประชาชนผาน
ระบบอินเทอรเน็ต  รวมทั้งการใหคาํแนะนาํตาง ๆ  การกรอกแบบฟอรมขอทําธุรกรรมกับ
หนวยงานรฐั
e-Society  เปนกลยุทธสําหรับการจดัใหประชาชนทุกหมูเหลารูจักใชไอทีใหเปนประโยชน  
การสงเสริมใหรูจักการเรียนรูตลอดชีวติ  
e-Education เปนกลยุทธในการจดัการศึกษาใหแพรหลายไปทั่วประเทศโดยอาศัยไอที
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การยกระดับของประเทศไทยการยกระดับของประเทศไทย

เปาหมายการพัฒนา ICT

การพัฒนาที่
ย่ังยืน

การพัฒนาที่
ย่ังยืน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือชวยพฒันาประเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครื่องมือชวยพฒันาประเทศ

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของการแขงขัน

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของการแขงขัน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความรู
เปน enabling technology

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความรู
เปน enabling technology

ตลาดในประเทศ จะชวยใหเกิดกําลงัในการพฒันาเทคโนโลยีตลาดในประเทศ จะชวยใหเกิดกําลงัในการพฒันาเทคโนโลยี

สรางสังคม
คุณภาพ และเปนสังคม

แหง
ภูมิปญญาและ
การเรียนรู

สรางสังคม
คุณภาพ และเปนสังคม

แหง
ภูมิปญญาและ
การเรียนรู

สง
ออก
สง
ออก

อุตสาหกรรม 
ICT:
ไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร
โทรคมนาคม
ซอฟตแวร

นอกจากการกําหนดกลยุทธแลว  นโยบายนี้ยงักําหนดเปาหมายในการพัฒนาไอที 
(ปจจุบันนิยมเรียกวา ICT  กลาวคอื C ที่เพิ่มเขามานั้น มาจาก Communication หมายถึงการ
ส่ือสาร) วาเปนการตองการยกระดับความสามารถของประเทศไทยในดานตาง ๆ 

ปจจุบันนี้เมื่อเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ แลว  จะพบวาประเทศไทยมี
ความสามารถในการแขงขันนอยกวาอีกหลายประเทศ  โดยเฉพาะในดานคณุภาพของคน  
ดังนัน้นโยบาย IT 2010 จงึเนนในดานการสรางสงัคมไทยใหมีคุณภาพมากขึ้น และ เปน
สังคมแหงภูมปิญญาและการเรียนรู   เร่ืองนี้เปนความทาทายอยางยิ่ง  เพราะถึงแมวาเราจะ
สามารถใชไอทีทําเรื่องนี้ได  แตก็ตองเปนสิ่งที่เยาวชนและสังคมไทยตองการดวย  จดุนี้นา
เปนหวงเพราะเรายังไมตระหนักถึงภัยคุกคามจากประเทศตางๆ  ไมวาจะจากตะวันตก  จาก
จีน หรือ จากประเทศที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว   หากไทยเราไมเรงรีบสรางความสามารถ
ใหมากขึ้น  เราจะไมอาจพัฒนาเศรษฐกจิใหเขมแข็งได  และแนที่สุดเราจะทาํไดแตการนํา
ทรัพยากรอันเริ่มมีจาํกัดของเราออกขายจนหมดตวั

เร่ืองสาํคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  ทําอยางไรเราจงึจะพัฒนาประเทศของเราใหมี
ความสามารถไดอยางยัง่ยืน  อีกนัยหนึง่ก็คือตองคอยปรับปรุงความสามารถของเราใหเพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง  นี่เปนประเด็นที่เราจะตองนาํมาชวยกันขบคิดอยางจริงจงั
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((ท่ีมาท่ีมา:: UNDP Human Development Report 2001.UNDP Human Development Report 2001.))

การจัดลาํดับความสาํเร็จทางเทคโนโลยโีดย UNDP
ป 2001 (Technology Achievement Index)

เราตองพัฒนาไอที
เพื่อนําประเทศไทย
ใหกาวไปสูกลุมท่ี ๒ โดยเร็วท่ีสุด

เราตองพัฒนาไอที
เพื่อนําประเทศไทย
ใหกาวไปสูกลุมท่ี ๒ โดยเร็วท่ีสุด

สิงคโปร 
อยูกลุมที่ ๑
สิงคโปร 
อยูกลุมที่ ๑

มาเลเซีย อยูกลุมที ่
๒
มาเลเซีย อยูกลุมที ่
๒

นี่เปนตัวอยางของผลการศึกษาของหนวยงาน UNDP ซ่ึงไดแสดงใหเห็นชัดวา ประเทศ
ของเรานั้นจดัอยูในกลุมที่สาม  คอื กลุมยอมรับใชเทคโนโลยีตาง ๆ อยางเซื่อง ๆ และ 
รวดเร็ว  ใครมีอะไรออกมาใหม  เราก็จะซือ้มาใชบาง  และเราก็เพลิดเพลินกับการซื้อ  โดย
ไมไดคิดจะสรางเอง   ยกตวัอยางทางดานไอทีเอง  เราจะพบวา  เยาวชนของเราเวลานี้มี
โทรศัพทที่มีความสามารถสูง ๆ และราคาแพงใช  ทั้ง ๆ ที่ยังหาเงินใชเองไมได   บริษัท
หลายแหงก็หาซื้ออุปกรณราคาแพงมาใชโดยไมไดคาํนึงถึงวามีประโยชนหรือไม  แมแตใน
ภาครัฐเอง  หนวยงานหลายแหงกจ็ัดซือ้อุปกรณประชุมทางไกลมาใชโดยแตละป จะไดใช
สักหนึ่งหรือสองครั้งก็ยงัยาก  แตกจ็ดัซือ้ไปแลวเปนเงินหลายลานบาท  และไมชาอุปกรณ
เหลานี้ก็จะหมดอายุ  ใชการไมได

นโยบายไอที 2010 ตั้งเปาที่จะขยับประเทศของเราใหกาวจากการเปนผูตามไปเปน
ผูสรางเทคโนโลยีบาง   หากทําไดก็เปนเรื่องดี  แตเราตองปรับเปลี่ยนอุปนิสัยหลายอยาง
ของคนไทยกอน  เร่ิมตนสุดเราจะตองหดัใหคนไทยรูจักประดษิฐคิดคน  ออกแบบ
ผลิตภัณฑตาง ๆ และนวตักรรมไดเอง  ตองสงเสริมใหมีบริษัทที่ผลิตสินคาไฮเทคทางดาน
ไอทีมากขึ้น  และตองรณรงคใหคนไทยซื้อสินคาไอทีของไทยมากขึ้น  และตองพยายาม
สรางซอฟตแวรสําหรับพวกเราคนไทยดวยกันมากขึ้น
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เราจะพัฒนาไอทีใหไปโลดไดอยางไร
ผูบริหารประเทศตองใชไอทีเปนเครื่องมือกลยุทธผูบริหารประเทศตองใชไอทีเปนเครื่องมือกลยุทธ
ผลักดันการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไอทีผลักดันการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไอที
ผลักดันใหคนไทยเรียนรูไอทีระดับรากหญาผลักดันใหคนไทยเรียนรูไอทีระดับรากหญา
ผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับไอทีผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับไอที
ผลักดันใหคนไทยใชสนิคาไอทีไทยผลักดันใหคนไทยใชสนิคาไอทีไทย
ผลักดันใหมีการปกปองคุมครองนวัตกรรมไทยผลักดันใหมีการปกปองคุมครองนวัตกรรมไทย

การสรางความสามารถทางดานไอทีของเรานั้น  เปรียบเสมือนกับการวิ่งไลเกาะรถไฟที่
เราพลาดไมไดขึ้นไปเหมือนกับประเทศอื่น ๆ   เราตองออกแรงเต็มที่เพราะรถไฟจะไมหยุด
รอเราอยางแนนอน  เร่ืองที่สําคัญที่สุดก็คือผูบริหารประเทศจะตองรูจักใชไอทีเปนกลยุทธ 
นาเสียดายที่แมวายุคนี้เราจะมีนายกรัฐมนตรีที่เปนนักไอที  แตปญหาที่ทานตองประสบมี
มากเหลือเกินจนทานไมสามารถใหความสนใจตอเร่ืองไอทีไดเต็มที่  นอกจากนั้นหากทาน
ผลักดันมากนัก  คนก็จะมองวาทานมีผลประโยชนทับซอน   ดังนั้นหนาที่ในการผลักดันจงึ
ตองไปอยูที่รองนายกรัฐมนตรี และ รมต. กระทรวงไอซีท ี(ขณะเขียนเรื่องนี้ ยงัไมแนใจใน
อนาคตของกระทรวงไอซีที ในรัฐบาลชุดใหม)

ในสไลดที่แลว  ไดอธิบายกลยุทธเกี่ยวกับสินคาไอทีไปแลว  คราวนี้ขอกลาวถึงเรื่องอื่น 
ๆ เชน การผลักดันใหคนไทยระดับรากหญาทั่วไปรูจักไอทีดวย  นั่นก็คือตองกําหนดวา
ความรูพื้นฐานที่เรียกวา IT Literacy มีอะไรบาง  (Literacy ทั่วไปหมายถึงการรูจัก อาน 
เขียน และ คิดเลข นั่นคือ Read - Write – Arithmetic เขียนยอ ๆ วา 3R)  คนทั่วไปจะตอง
เขาใจวาไอทีเปนเครื่องมือ  ไมใชของวิเศษ  และเปนเครื่องมือที่เราตองรูจักใชประโยชนให
เต็มที่  นอกจากนั้นเราจะตองเริ่มปกปองทรัพยสินทางปญญาของไทย ที่ถูกถายทอดออกมา
เปนนวัตกรรม  นั่นคือตองชวยกันดแูลใหคนไทยที่คิดนวตักรรมไดประโยชนจากการคิด
ของเขาไดเต็มที่  ไมใชไปกอปปนําความคิดของเขามาหาประโยชนเขาตวัเอง
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องคประกอบและการใชไอที

ในตอนตอไปนี้ จะไดอธิบายองคประกอบของไอทีอยางคราว ๆ  โดยเนนองคประกอบ
ที่สําคัญหกประการ นั่นก็คือ

1. ฮารดแวร  หมายถึงตวัเครื่องคอมพวิเตอร และ อุปกรณทั้งหลายที่นํามาเชื่อมตอกับ
คอมพวิเตอร (เราเรียกวาอุปกรณรอบขาง – Peripheral)

2. ซอฟตแวร  หมายถึงโปรแกรมตาง ๆ ที่เราจดัทําขึ้นเพือ่บังคับใหคอมพวิเตอรทํางาน
ตามที่เราตองการ  โปรแกรมเหลานี้อาจเรียกอีกอยางวาชุดคําสัง่

3. ขอมูล  หมายถึงขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกบัคน ส่ิงของ เหตุการณ หรือ เร่ืองอื่น ๆ ที่เรา
สนใจ  ขอมูลทําใหเราเขาใจเรื่องเกี่ยวกับคน ส่ิงของ หรือเหตุการณเหลานั้น

4. ระบบเครือขาย  หมายถึงเทคโนโลยีที่ชวยใหเราเชื่อมโยงคอมพวิเตอรที่อยูตาง
สถานที่ ตางอาคาร ใหสามารถทํางานรวมกันได  ส่ือสารถึงกันได  ระบบเครือขายที่
สําคัญในยุคปจจุบันก็คือระบบ อินเทอรเน็ต

5. บุคลากร  หมายถึงบุคคลที่ทําหนาที่ตาง ๆ เกี่ยวกับไอทีเพือ่ใหเกิดผลงานตามที่
กําหนดไว  เชน เดินเครื่องคอมพวิเตอร บันทึกขอมูล เขียนโปรแกรม

6. ระเบียบปฏิบัติ  หมายถึงขอกําหนดตาง ๆ ในการใชไอทใีหเกิดผลลัพธที่ตองการ
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ความหมายของไอที
ไอทีไอที  คือคือ  Information TechnologyInformation Technology
หมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเรื่องขอมูลขาวสารหมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเรื่องขอมูลขาวสาร    โดยโดย
หลักหลัก  ก็คือก็คือ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร    และและ  เทคโนโลยีเทคโนโลยี
โทรคมนาคมโทรคมนาคม
บางทีก็หมายรวมถึงบางทีก็หมายรวมถึง  ระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติ    ระบบงานพิมพระบบงานพิมพ  
ระบบโทรทัศนระบบโทรทัศน  ดวยเพราะเรื่องเหลานี้กําลังหลอมรวมกันดวยเพราะเรื่องเหลานี้กําลังหลอมรวมกัน
ปจจุบันนิยมเรียกวาปจจุบันนิยมเรียกวา  ICTICT

ในตอนแรกนี้เราควรทําความเขาใจคาํวา IT หรือ Information Technology กอน คํานี้
โดยทั่วไปหมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม  
เทคโนโลยีคอมพวิเตอรนั้นมีความสามารถพื้นฐานในดานการบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นแลว
นํามาประมวลผล จัดทําเปนรายงานตาง ๆ  เชน ในงานบัญชี เราก็ใชคอมพวิเตอรบันทึก
รายการสัง่ซือ้สินคาของลูกคา  แลวคํานวณยอดรวม  คาํนวณสวนลด  คํานวณภาษ ีคํานวณ
คาสงสินคา แลวจดัทําใบสงของ และ ใบแจงหนี้เพือ่สงใหลูกคา  ขอมลูเหลานี้เมื่อครบ
เดือนก็นาํมาคาํนวณเปนรายงานภาษยีื่นตอกรมสรรพากร และ ใชเพือ่ตรวจสอบการชําระ
หนี้ของลูกคาไดอยางรวดเร็ว

สําหรับการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น เขามามีสวนรวมดวยกต็รงที่ การบันทึกขอมูลนั้น 
อาจเกิด ณ จดุที่อยูหางไกลจากเครื่องคอมพวิเตอร แตกส็ามารถสงขอมูลผานระบบ
โทรคมนาคมจากจดุบันทึกขอมูลมายังเครื่องคอมพวิเตอรไดอยางรวดเร็ว  หากมีแตเครื่อง
คอมพวิเตอรโดยไมมีระบบโทรคมนาคม ก็เกิดความยุงยากที่จะตองใหคนถือขอมูลมาสง
ใหพนักงานคอมพวิเตอร  เมื่อรวมทั้งสองเทคโนโลยีเขาดวยกันจงึเกิดประโยชนมาก

คําวาICT นั้น กรรมาธิการการศึกษาของรัฐสภาองักฤษไดเสนอวาความหมายของ IT 
ตามที่กลาวขางตนนั้นยงัไมชัด  ควรเพิ่มคําวา Communication เขาไปดวย  ตอจากนั้นทาง 
UNESCO ก็เร่ิมใชตาม  และแพรตอไปทั่วโลก  รวมทั้งไทยดวย แตความจริงแลวก็ไมไดมี
ความหมายตางจาก IT เลย



17

ความหมายของคอมพิวเตอร-ฮารดแวร
คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือสําหรับคํานวณคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือสําหรับคํานวณ  และและ  
ประมวลผลประมวลผล    นั่นคือสามารถเก็บขอมูลตางนั่นคือสามารถเก็บขอมูลตาง  ๆๆ  ทั้งที่เปนทั้งที่เปน
ตัวเลขตัวเลข  ตัวอักษรตัวอักษร  เสียงเสียง  และและ  ภาพภาพ  เอาไวไดเปนจํานวนเอาไวไดเปนจํานวน
มหาศาลมหาศาล    จากนั้นจึงนําขอมูลเหลานี้มาประมวลผลใหจากนั้นจึงนําขอมูลเหลานี้มาประมวลผลให
เปนรายงานเปนรายงาน  หรือภาพกราฟตางหรือภาพกราฟตาง  ๆๆ  ตามที่เราตองการไดตามที่เราตองการได
อยางรวดเร็วอยางรวดเร็ว    นอกจากนั้นยังกาวหนาจนถึงขั้นสามารถนอกจากนั้นยังกาวหนาจนถึงขั้นสามารถ
พูดสงเสียงเปนคําตอบพูดสงเสียงเปนคําตอบ  หรือหรือ  ฟงคําสั่งเปนเสียงพูดไดฟงคําสั่งเปนเสียงพูดได

เครื่องคอมพวิเตอรนั้นเดิมทีพัฒนาขึ้นใหทําหนาที่เปนเครื่องคาํนวณแบบอัตโนมัติ  จดุ
นี้คือความแตกตางระหวางคอมพวิเตอรกับเครื่องคิดเลขทั่วไป  กลาวคอื เครื่องคิดเลข
นั้นผูใชจะตองคอยกดปุมคําสั่งและตวัเลขที่จะคํานวณตอเนื่องกันไป  แตสวนเครื่อง
คอมพวิเตอรนัน้  ผูใชคิดไวกอนวาจะตองคาํนวณอะไรบาง มีขั้นตอนอยางไร  
จากนั้นจงึนาํรายละเอียดที่เปนขั้นตอนเหลานี้มาเขียนเปนคําสัง่ที่เรียกวาโปรแกรม 
แลวปอนเขาไปใหคอมพวิเตอรเก็บไว  รวมท้ังจัดเตรียมขอมูลใหพรอมดวย  (ขอมูล
บางอยางตองปอนไปเก็บไว  แตขอมูลบางอยางปอนเมื่อเกิดขอมูลนั้น) โปรแกรมจะ
บังคับใหคอมพวิเตอรทํางานตามคําสัง่จนไดผลลัพธตามตองการ

ตอมาก็มีผูนําคอมพวิเตอรไปใชในงานอื่น ๆ เชน งานพมิพเอกสาร (โปรแกรมพิมพเอกสาร
ประกอบดวยคําสัง่รับการปอนตวัอักษร จดัเรียงตวัอักษร จดัหนา ตัดคาํในประโยค
ภาษาไทย ขึ้นบรรทัดใหม ฯลฯ  สวนขอมลูก็คือ ตวัอักษรที่พิมพเขาไปนั่นเอง) ตอมา
ก็นําคอมพวิเตอรไปใชในการควบคุมอุปกรณเครื่องจักร (โปรแกรมควบคุม จะรับ
ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพการทํางานของเครื่องจักร  เปรียบเทียบวาตรงกับสถานภาพที่
ตองการหรือไม หากไมตรงก็สงคําสั่งไปปรับเปลี่ยนการทํางาน) และมาระยะหลังนี้
เปนการใชคอมพวิเตอรในการทํางานกับภาพตาง ๆ รวมถึงการสรางภาพยนตร
แอนิเมชัน (Animation)  หรือการสรางภาพเคลื่อนไหวเชนไดโนเสารวิง่ได
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ฮารดแวร
หนวยความจํารอง

หนวยความจําหลัก
หนวย
ควบคุม

หนวย
คํานวณ

 หนวยอินพตุ หนวยแสดงผล

เคร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีอยูในเครือขาย

ฮารดแวร  คอืตวัเครื่องคอมพวิเตอรและอปุกรณที่มองเห็นอยูทัว่ไป ประกอบดวย
1. อุปกรณอินพตุ (Input devices) เปนอุปกรณสําหรับอานขอมูลตาง ๆ เชน แปนพิมพ 

เครื่องอานรหัสแทง  เครื่องอานบัตรแมเหล็ก สแกนเนอร กลองถายภาพดจิิทัล ฯลฯ
2. อุปกรณเอาทพตุ (Output devices)  เปนอุปกรณสําหรับแสดงผลที่คํานวณ หรือ 

ประมวลผลไดจากคอมพวิเตอร เชน เครื่องพิมพ  จอภาพ ลําโพง ฯลฯ
3. หนวยความจาํ (Memory) เปนที่เก็บบันทึกคําสัง่สาํหรับการคํานวณและขอมูลที่จะใช

ในการคํานวณ หนวยความจาํควรจะใหญมากพอที่จะทํางาน
4. หนวยควบคุมและหนวยคํานวณ  เปนชิปวงจรที่เรียกวา Processor และบริษัทที่มี

ช่ือเสียงในการผลิตชิปโพรเซสเซอรนี้ก็คือบริษัทอินเทล   สวนชิปที่จําหนายอยูใน
เวลานี้มีหลายแบบ เชน  Pentium IV และ Celeron

5. หนวยความจาํรอง (Secondary Storage) เปนหนวยความจาํที่สามารถเก็บขอมูลได
อยางถาวรเปนจาํนวนมากกวาหนวยความจาํขางตน  ที่ใชกันมากก็คือ ฮารดดิสก ที่
สามารถเก็บขอมูลเปนตัวหนังสอืไดหลายหมื่นลานตวั  แผนซดีีรอม  แผนดวีดีี  เทป
แมเหล็ก  Thumb Drive

6. อุปกรณหรือแผนวงจรสือ่สาร สําหรับใหคอมพวิเตอรตดิตอกับเครื่องอืน่ ๆ ได
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หนวยนับที่ใชในงานคอมพิวเตอร
Bit Bit กับกับ  Byte Byte เปนหนวยนับขอมูลเล็กสุดเปนหนวยนับขอมูลเล็กสุด
Hertz  Hertz  เปนหนวยนับความถี่ของสญัญาณไฟฟาเปนหนวยนับความถี่ของสญัญาณไฟฟา
Pixel Pixel –– Picture ElementPicture Element  เปนหนวยนับจุดภาพใชกับการเปนหนวยนับจุดภาพใชกับการ
วัดความละเอียดของภาพวัดความละเอียดของภาพ ( (Resolution)Resolution)

Bit  มาจากคําวา Binary Digit คือตวัเลขฐานสองที่มีเพียงสองตวัคือ 0 กับ 1 และเปนคา
พื้นฐานที่สุดในคอมพวิเตอร  เพราะตรงกบัสถานะที่วดัไดงายทางไฟฟา  เชน มี หรือไมมี
กระแสไฟฟาไหลผาน แตในเมื่อมีเพียง 0 กับ 1 จงึนาํไปใชแทนคาอืน่ ๆ ไดเพียง 2 คา ซ่ึง
ไมพอที่จะแสดงสถานะที่มีคาหลาย ๆ คา ดังนัน้จึงตองใชหลาย ๆ บิตมาตอกันเชน

ใช 2 บิต แทนได 4 คาคอื 00, 01, 10 และ 11  หากใช 3 บิต ก็แทนได 4 คา คือ 000, 001, 
010, 011, 100, 101, 110 และ 111 เร่ือย ๆ ไปเชนนี้

ในการทํางานนั้นเราตองการใหคอมพวิเตอรเก็บบันทึกตัวเลขและตวัอักษรเอาไว เมื่อ
ไลดูจาํนวนบติแลวพบวา จาํนวนที่เหมาะคือ 8 บิต ซ่ึงสามารถแสดงคาไดถึง 256 คา จงึตก
ลงใชจาํนวนนี ้และเรียกใหมวา Byte (ไบต) เปนอันวา 1 ไบต จึงตรงกบัตัวอักษร 1 ตวัโดย
ปริยาย  และบังเอิญอีกวา 1 ไบตนั้นสามารถแสดงไดทั้งอกัษรไทยและอังกฤษพรอมกัน

Hertz เปนหนวยวดัความถี่ของสัญญาณไฟฟาตอหนึ่งวินาที  เราไดยินคาํนี้มาบอย ๆ 
เมื่อมีผูพูดถึงความถี่ของคลื่นวิทยุ  และเรานํามาใชในการวัดความเร็วของสัญญาณนาฬิกา
ในการควบคุมการทํางานของหนวยประมวลผลของคอมพวิเตอร

Pixel ใชกับการนับจุดภาพ   เชนนับจุดภาพที่ปรากฏบนจอภาพ (เรียกวา Screen 
resolution) เปนคาสองคา เชน 600x800 pixel 
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หนวยนับที่ใชในงานคอมพิวเตอร 2
คอมพิวเตอรจําเปนตองใชหนวยนับขนาดใหญคอมพิวเตอรจําเปนตองใชหนวยนับขนาดใหญ

k = kilogram =   1024
M = Mega     =    1024 x 1024  ประมาณ 1 ลาน
G = Giga =    1024 x 1 M   ประมาณ  1 พันลาน
T = Tera =    1024 x 1 G    ประมาณ  1 ลานลาน

โดยที่ 1 ไบตหมายถึงตวัอักษรเพียงหนึ่งตวั  ดงันั้นการใชหนวยไบตเฉย ๆ จงึไมพอเพียง
ที่จะแสดงขนาดของแฟมขอมูลหรือขนาดของอุปกรณ  ดังนัน้นักคอมพวิเตอรจึงไดคิด
หนวยขึ้นกํากบัใหเขาใจขนาดตาง ๆ ไดงายขึ้น

หนวยความจาํ จานแมเหล็ก แผนดสิก  แผนซดีี แผนดวีดีี ในปจจุบนันี้ลวนระบุความจุ
ดวยขนาด MByte ขึ้นไป

ความเร็วที่ใชในการสื่อสารระหวางคอมพวิเตอรนับเปนหนวย Kilobit per second หรือ 
Megabit per second เรียกยอ ๆ วา Mbps
ความเร็วของชิปประมวลผล วัดจากสัญญาณนาฬิกาเปน Mega Hertz หรือ Giga Hertz
ความเร็วในการทํางานของคอมพวิเตอรเคยวดัเปน MIPS หรือ Million Instruction Per 

Second  และ เคยวดัเปนจาํนวนขอมูลธุรกรรมตอวินาที (Transaction Per Second)
ความเร็วในการพิมพดวยเครื่องพิมพเลเซอรวัดเปนจาํนวนหนาตอนาที
ความละเอียดของกลองถายรูปดิจิทัลวัดเปนจํานวนพิกเซล เชน 5 ลานพิกเซล หมายถึง

จาํนวนจดุภาพในแนวตัง้ของภาพคณูกับจาํนวนในแนวนอน
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ความหมายของคอมพิวเตอร-ซอฟตแวร
ซอฟตแวรเปรียบเสมือนใบสั่งงานใหฮารดแวรทํางานซอฟตแวรเปรียบเสมือนใบสั่งงานใหฮารดแวรทํางาน
ซอฟตแวรแบงออกเปนสองประเภทใหญซอฟตแวรแบงออกเปนสองประเภทใหญ  ๆๆ

ซอฟตแวรระบบ  ใชควบคมุการทํางานภายในฮารดแวร
ซอฟตแวรประยุกต  ใชทํางานตามทีผู่ใชตองการ เชน เลนเพลง ทํา
บัญชี  บันทึกการขายสินคา  ควบคุมเคร่ืองจักร ฯลฯ

ไดมาดวยการซื้อซอฟตแวรสําเร็จมาใชโดยตรงไดมาดวยการซื้อซอฟตแวรสําเร็จมาใชโดยตรง  หรือดวยหรือดวย
การพัฒนาข้ึนใชตามความตองการของบริษัทการพัฒนาข้ึนใชตามความตองการของบริษัท    

ซอฟตแวรเปนชื่อกลาง ๆ สําหรับเรียกบรรดาโปรแกรมทั้งหลาย  โปรแกรมเปนคําสัง่ที่
ตองถูกตองจงึจะสามารถสั่งใหคอมพวิเตอรทํางานไดตามที่ตองการ  การเขียนโปรแกรม
เปนงานที่ยุงยากอยางหนึ่ง  เพราะตองเขียนคําสัง่เปนภาษาคอมพวิเตอร  และตองกาํหนด
รายละเอียดการคํานวณตาง ๆ ใหถูกตองดวย   (โปรแกรมที่มีขายทั่วไปนั้นมีขนาดใหญมาก 
ดังนัน้จึงมักจะมีที่ผิดพลาดอยูภายใน  ขอผิดพลาดนี้นยิมเรียกวา bug)

ซอฟตแวรระบบ ทํางานควบคุมเครื่องคอมพวิเตอรและอุปกรณทั้งหมดนับตั้งแตเราเปด
เครื่องจนกระทั่งปด  ดงันั้นจงึเปรียบเสมือนเปนทั้งยามที่คอยดแูลสิ่งที่จะผานเขามาสู
คอมพวิเตอร และเปนผูจัดการที่คอยส่ังการใหเกิดการทํางานตาง ๆ  ซอฟตแวรระบบที่
สําคัญไดแก ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เชน Microsoft Windows และ Linux, 
โปรแกรมแปลภาษาคอมพวิเตอร, และ โปรแกรมชวยงาน (Utilities) ตาง ๆ

ซอฟตแวรประยุกต  ทํางานตาง ๆ ตามที่ผูใชตองการรวมกับซอฟตแวรระบบ  เราอาจ
เขียนคําสั่งใหคอมพวิเตอรอานรหัสแทงบนสินคา ณ เคานเตอรแคชเชียรในหางเพือ่นํามา
คํานวณยอดขายได  แตในความเปนจริงแลว  การอานรหัสแทงตองใชคาํสัง่จากสวนที่เปน
ซอฟตแวรระบบมาชวย  ซอฟตแวรประยุกตแบงออกเปนประเภทตาง ๆ มากมาย สุดแทแต
ลักษณะของการประยุกต  ซอฟตแวรประยุกตบางอยางกม็ีขายเปนโปรแกรมสําเร็จ แต
บางอยางตองพัฒนาขึ้นเอง
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ความหมายของโทรคมนาคม
ระบบโทรคมนาคมระบบโทรคมนาคม  ชวยใหเราสามารถใชคอมพิวเตอรชวยใหเราสามารถใชคอมพิวเตอร
จัดเก็บขอมูลทางไกลไดจัดเก็บขอมูลทางไกลได      และชวยใหเราสามารถสงและชวยใหเราสามารถสง
ผลลัพธไปใหผูรับที่อยูหางไกลออกไปหลายพันกมผลลัพธไปใหผูรับที่อยูหางไกลออกไปหลายพันกม..ไดได
ระบบโทรคมนาคมระบบโทรคมนาคม  ชวยใหเกิดเครือขายคอมพิวเตอรชวยใหเกิดเครือขายคอมพิวเตอร  
และทําใหผูใชคอมพิวเตอรทั่วโลกสื่อสารกันไดและทําใหผูใชคอมพิวเตอรทั่วโลกสื่อสารกันได
ที่สําคัญคือทําใหเกิดที่สําคัญคือทําใหเกิด  ระบบอินเทอรเน็ตระบบอินเทอรเน็ต

ระบบโทรคมนาคมตรงกับภาษาองักฤษวา Telecommunication System หมายถึง
เทคโนโลยีที่ทําใหเราสามารถสื่อสารตดิตอกันทางไกลได  ตวัอยางเชน ระบบโทรศัพท 
วิทยุ และ โทรทัศน  ระบบโทรศัพทพื้นฐานนั้นใชสายเคเบิลเปนตัวกลางในการสงขาวสาร
(ซ่ึงก็คือเสียงพดูที่ถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณแมเหล็กไฟฟาแลว) สวนวิทยแุละโทรทัศน ไม
ตองมีตวักลาง เพราะสามารถสงคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากเครื่องสงไปยังเครื่องรับโดยตรง  
ปจจุบันนี้ระบบโทรศัพทไดกาวหนาถึงขั้นเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวใช
ทั้งการสื่อสารเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากตวัเครื่องไปยังเสาสัญญาณ และแปลงสงสญัญาณ
นั้นผานสายเคเบิลไปยังเสาสัญญาณที่อยูใกลผูรับ  จากนัน้จงึแปลงสงสัญญาณไปยัง
โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูรับอีกตอหนึง่

การมีระบบโทรคมนาคมที่ดี และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (และทั่วโลก) ทําใหเกิด
แนวคดิในการนําคอมพวิเตอรมาเชื่อมตอใหสงขอมูลถึงกันผานระบบโทรคมนาคมเหลานี้  
และนั่นทําใหเกิดวิชาการที่เรียกวา การสือ่สารขอมูล (Data communication)  และทําใหเกิด
เครือขายคอมพวิเตอรแบบตาง ๆ     เครือขายคอมพวิเตอรที่มีอยูปจจุบันนี้หากเปนเครือขาย
ขนาดใหญก็ตองใชเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปนพื้นฐาน  และสวนใหญตองอาศยัสายเคเบิล
เปนตัวเชื่อมโยงคอมพวิเตอรเขาดวยกัน  เครือขายแบบใหมที่ไมตองอาศัยสายเคเบิล 
เรียกวาเครือขายไรสาย (Wireless network)
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เครือขายคอมพิวเตอร - ประเภท
เรานิยมแบงเครือขายคอมพิวเตอรตามความกวางหรือเรานิยมแบงเครือขายคอมพิวเตอรตามความกวางหรือ
ความใหญโตของพื้นที่ที่เช่ือมตออุปกรณความใหญโตของพื้นที่ที่เช่ือมตออุปกรณ

เครือขายแลน (LAN – Local Area Network)
เครือขายแคน (CAN – Campus Area Network)
เครือขายแมน (MAN – Metropolitan Area Network)
เครือขาย แวน (WAN – Wide Area Network)
เครือขายแวน (VAN – Value Added Network) 

เครือขายคอมพวิเตอรที่มีใชกันในปจจบุันอาจแบงไดเปน
1. เครือขายแลน  หมายถึงเครือขายที่ตดิตัง้คอมพวิเตอรตาง ๆ เอาไวใกลกัน เชน ใน

อาคารชั้นเดียวกัน หรือในอาคารหลังเดียวกัน   บางทีก็ยงันาํอุปกรณที่ตองใชรวมกัน
เชนเครื่องพิมพ หรือ สแกนเนอร มาเชื่อมตอไวในเครือขายเดียวกันดวย

2. เครือขายแคน เปนเครือขายที่ติดตัง้ใชงานของหนวยงานกลุมเดียวกันในบริเวณที่ใกล
กัน  เชน เครือขายของมหาวทิยาลัยขนาดใหญที่มีหลายอาคาร  ปกติมักจะ
ประกอบดวยเครือขายแลนของอาคารตาง ๆ มาเชื่อมตอกัน

3. เครือขายแมน เปนเครือขายที่เชื่อมโยงเครือขายแลนของหนวยงานที่มีสาขาหรือ
หนวยงานยอยตั้งกระจดักระจายอยูทั่วไปในเขตเมืองใหญ

4. เครือขายแวน (WAN)  หมายถึงเครือขายที่มีคอมพวิเตอรเชื่อมตอกันกวางขวางทัว่
ประเทศ หรือ อาจกวางออกไปทั่วโลกก็ได  เครือขายแวนที่เรารูจักกันดีในเวลานี้ก็คือ 
เครือขายอินเทอรเน็ต

5. เครือขายแวน (VAN)  หมายถึงเครือขายขนาดใหญที่มีการใหบริการดานตาง ๆ แก
ผูใชเพิ่มเติมดวย  เชน บริการคนขอมูล  บริการคํานวณ ฯลฯ
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เครือขายแลน
เครือขายคอมพิวเตอรจํานวนไมมากนักและเชื่อมโยงกันเครือขายคอมพิวเตอรจํานวนไมมากนักและเชื่อมโยงกัน
ในระยะใกลในระยะใกล    เชนในอาคารเดียวกนัเชนในอาคารเดียวกนั    หรือในชั้นเดียวกันหรือในชั้นเดียวกัน
เหมาะกับใชในการทํางานรวมกันเหมาะกับใชในการทํางานรวมกัน    เชนเชน  ระบบบัญชีที่ระบบบัญชีที่
จะตองรวมกันใชขอมูลเดียวกันจะตองรวมกันใชขอมูลเดียวกัน    หรือหรือ  ใชอุปกรณใชอุปกรณ
บางอยางบางอยาง  เชนเชน  เคร่ืองพิมพรวมกันเคร่ืองพิมพรวมกัน
ประกอบดวยเคร่ืองแมขายประกอบดวยเคร่ืองแมขาย((Server) Server) กับลูกขายกับลูกขาย  

เครือขายแลน เปนเครือขายพื้นฐานของหนวยงานตาง ๆ ทั้งขนาดเล็กและใหญ ใน
ปจจุบัน  เพราะการทํางานทั้งหลายในหนวยงานตองการประสานกันทั้งทางดานการ
แลกเปลี่ยนขอมูล หรือ การสงผานเอกสารถึงกัน

การตดิตั้งระบบแลนจาํเปนตองจดัใหมชีองทางใหเครื่องคอมพวิเตอรส่ือสารถึงกันได  
ปจจุบันเราอาจจะจดัใหมีการเดินสายเคเบิลเชื่อมกัน  หรืออาจจดัใหมีระบบสื่อสารแบบไร
สาย  คอืคอมพวิเตอรใชอุปกรณส่ือสารสงคลื่นวิทยุไปยังอุปกรณรับสัญญาณ (Access 
Point) ซ่ึงจะสงสัญญาณตอไปยังคอมพวิเตอรแมขายอีกตอหนึง่

ในอดีตผูผลิตคอมพวิเตอรไมไดผนวกอุปกรณเครือขายไวในเครื่องดวย ผูใชจาํเปนตอง
หาแผนวงจรเครือขาย (LAN Card) มาติดตั้งเอง  แตปจจุบันนี้ผูผลิตสวนใหญไดตดิตั้งวงจร
เครือขายไวในตวัเครื่องดวยแลว  แมแตเครื่องขนาดเล็กก็มีอุปกรณเครือขายไรสายตดิตัง้

ระบบแลนโดยทั่วไปประกอบดวยคอมพวิเตอรแมขาย (Server ซ่ึงอาจดแูลงานหลาย
อยาง เชน งานพิมพ, งานขอมูล) และ คอมพวิเตอรลูกขายอีกจาํนวนหนึ่ง  คอมพวิเตอร
เหลานี้ตองทํางานภายใตระบบปฏิบัติการเครือขาย  เชน Windows 2000 หรือ Unix หรือ 
Linux  
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เครือขาย Campus Area Network
ไดช่ือมาจากเครือขายในมหาวิทยาลัยซึ่งเปนไดช่ือมาจากเครือขายในมหาวิทยาลัยซึ่งเปน  CampusCampus
หมายถึงการเชื่อมโยงเครือขายหมายถึงการเชื่อมโยงเครือขาย  LAN LAN จํานวนมากที่อยูจํานวนมากที่อยู
ตามอาคารตางตามอาคารตาง  ๆๆ  เขาเปนเครือขายเดียวเขาเปนเครือขายเดียว    และมักจะและมักจะ
เดินสายสื่อสารหลักเดินสายสื่อสารหลัก  (Back bone) (Back bone) เปนเปน  Fiber optics Fiber optics 
เช่ือมระหวางอาคารตางเช่ือมระหวางอาคารตาง  ๆๆ  เพ่ือใหสามารถสื่อสารขอมูลเพ่ือใหสามารถสื่อสารขอมูล
ระหวางคอมพิวเตอรไดรวดเร็วระหวางคอมพิวเตอรไดรวดเร็ว

คําวา Campus นั้นภาษาไทยใชคําวา “วทิยาเขต” แตที่จริงแลวไมตองเปนเรื่องของ
สถาบันการศึกษาก็ได  อยางเชน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ กทม. 
ซ่ึงมีบริเวณกวางขวางใหญโต มีอาคารหลายหลังก็จัดเปน campus ได  และ การจัดใหมี
เครือขายคอมพวิเตอรเชื่อมโยงผูใชที่อยูในอาคารทุกหลังไดทั่วกันหมดก็เปนเครือขาย 
Campus Area Network หรือเครือขาย CAN 
วิธีการจดัเครือขายในลักษณะนี้ปกติจะใหมีสายเคเบิลหลัก (Backbone cable) เชื่อมโยง

อาคาร  สายเคเบิลนี้นิยมใชเสนใยแกวนาํแสงซึง่สามารถสงขอมูลจํานวนมากไดดวย
ความเร็วสูง   สวนที่เชื่อมตอระหวางคอมพวิเตอรในอาคารออกมานั้น นิยมใชสายเคเบิล
ทองแดงมาตอกับอุปกรณที่จะแปลงสัญญาณแสงในเสนใยนําแสงใหเปนสัญญาณ
แมเหล็กไฟฟาอีกตอหนึง่

โดยที่สายเคเบิลหลัก และ สายเคเบิลทองแดงนั้นเปนอุปกรณที่ติดตัง้ภายในอาณา
บริเวณของหนวยงานเอง  ดงันั้นจงึเปนสมบัติของหนวยงาน  และหนวยงานอาจจะเลือกใช
อุปกรณแบบใดก็ได   หรือหากไมพอใจระบบแบบที่อธิบายมานี้ กอ็าจจะเลือกใชวิธี
เชื่อมตอแบบอื่น ๆ ก็ได
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เครือขาย Metropolitan Area Network
เครือขายคอมพิวเตอรที่กวางขวางมากเชื่อมโยงอาคารเครือขายคอมพิวเตอรที่กวางขวางมากเชื่อมโยงอาคาร
ตางตาง  ๆๆ  ที่อาจอยูตางสถานที่กันในเมืองเดียวกันที่อาจอยูตางสถานที่กันในเมืองเดียวกัน
เชนเชน  หนวยงานที่มีสํานักงานสาขาอยูหลายแหงหนวยงานที่มีสํานักงานสาขาอยูหลายแหง
การเชื่อมตอการเชื่อมตอ  ตองอาศัยระบบสื่อสารของบริษัทตองอาศัยระบบสื่อสารของบริษัท
โทรคมนาคมที่ไดรับสทิธิ์ในการใหบริการโทรคมนาคมที่ไดรับสทิธิ์ในการใหบริการ    หรืออาศัยหรืออาศัย
ระบบไมโครเวฟยิงขอมูลระหวางอาคารระบบไมโครเวฟยิงขอมูลระหวางอาคาร

หนวยงานบางแหงมีสํานกังานกระจดักระจายอยูหลายแหงภายในเมือง หรือ นคร
เดียวกัน  และจาํเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูปฏิบัติงานทํางานรวมกันผานเครือขายได  
ตวัอยางเชน สํานักงานเขตของ กทม. ซ่ึงตัง้กระจายอยูทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร 

หากหนวยงานลักษณะนีต้องการจัดตัง้ระบบเครือขายของตนเอง ( หรือ Private Network 
คือไมใหคนอืน่มาใช) ก็จะตองตดิตัง้เครือขายแลนสําหรับภายในแตละสํานักงานกอน  
ตอจากนั้นก็เชื่อมตอเครือขายแลนเหลานี้เขาดวยกันเปน Metropolitan Area Network หรือ 
MAN   การเชื่อมตอนั้นยอมตองใชระบบสื่อสารที่ตอออกไปนอกสาํนักงาน และเขาไปอยู
ในบริเวณที่สาธารณะ  เมื่อเปนเชนนี้จึงจาํเปนตองเชาบริการสื่อสารสาธารณะจากบริษัทผู
ใหบริการระบบสื่อสาร เชน บริษัท ทศท., บริษัท True หรือบริษัทอื่น ๆ 

อีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมาแตเดิม  ก็คือการใชระบบไมโครเวฟสาํหรับยิงขอมูลขาวสาร
ระหวางสาํนักงานแหงหนึง่ไปยังอีกแหงหนึ่ง  ปกตจิะตองตัง้เสาสือ่สารระหวางสาํนักงาน
ทั้งสอง   ตัง้แนวสงสัญญาณเปนเสนตรงและตองไมมีส่ิงใด (เชน อาคาร) ขวางกั้นแนวนี ้ 
ปริมาณการสือ่สารขอมูลวิธีนี้จะนอยสักหนอย  แตไมตองเสียคาใชจายมากนัก  เพียงแต
ตองไปยื่นคํารองขอจดทะเบียน คาใชจายกม็ีคาจดทะเบียน  และคาตดิตัง้เสาสัญญาณ
เทานั้น
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เครือขาย Wide Area Network
เครือขายคอมพิวเตอรที่เช่ือมโยงกวางขวางออกไปทั่วเครือขายคอมพิวเตอรที่เช่ือมโยงกวางขวางออกไปทั่ว
ประเทศประเทศ  หรือหรือ  ทั่วโลกทั่วโลก    ดวยระบบโทรคมนาคมดวยระบบโทรคมนาคม
ระบบเครือขายที่มีมานานแลวไดแกระบบเครือขายที่มีมานานแลวไดแก  ระบบเครือขายของระบบเครือขายของ
ธนาคารสําหรับการใหบริการลูกคาธนาคารสําหรับการใหบริการลูกคา  หรือหรือ  ของสายการบินของสายการบิน
เพ่ือการจองบัตรโดยสารเพ่ือการจองบัตรโดยสาร
ปจจุบันหลายแหงไดพัฒนาเปนระบบอินเทอรเน็ตปจจุบันหลายแหงไดพัฒนาเปนระบบอินเทอรเน็ต

เครือขายบริเวณกวาง หรือ Wide Area Network ที่เรียกยอ ๆ วา WAN นี้มีมานานแลว  
เดิมทีเปนระบบเครือขายเฉพาะของหนวยงาน (Private Network)  เชน เครือขายของสาย
การบินตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นเพือ่อํานวยความสะดวกแกการซือ้หรือจองบัตรโดยสาร  การซื้อ
หรือจองบัตรโดยสารนั้นจาํเปนอยางยิง่ที่พนักงานจะตองตรวจสอบวา  เที่ยวบินที่ตองการ
นั้นมีที่นั่งเหลืออยูหรือไม   โดยทั่วไปขอมูลช่ือผูโดยสารและจํานวนที่นั่งที่มีผูสํารองนั้น
จดัเก็บอยูในคอมพวิเตอรแมขายที่สํานักงานใหญ  การตรวจสอบจงึตองสงคําถามผาน
ระบบเครือขายไปตรวจสอบกับคอมพิวเตอรแมขาย  หากไมมีระบบเชนนี้เสียแลว  ก็
เปนไปไมไดที่ลูกคาจะซือ้หรือสํารองที่นั่งเที่ยวบินใด ๆ ไดในทันทีทันใด

การจัดทําระบบเครือขายแบบนี้มีลักษณะเหมือนกับเครือขาย MAN  นั่นคือ จะตองอาศัย
ระบบเครือขายแลนภายในสาํนักงาน  แลวเชื่อมตอไปยังระบบอื่น ๆ ผานสายสือ่สาร
โทรคมนาคมที่เชาประจาํเปนพิเศษ (Leased line) เฉพาะสําหรับหนวยงานเทานั้น  ผูอ่ืนจะ
ไมสามารถเขามาใชสายสือ่สารนี้ได  เครือขายชนดินีจ้งึมีความมั่นคงสูง  

ระบบเครือขายอื่น ๆ ที่มีลักษณะทํานองนี้ไดแก ระบบเครือขาย ATM ของธนาคาร 
ระบบทะเบียนราษฎรของสาํนักงานทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
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เครือขายอินเทอรเน็ต
เกิดจากการเชื่อมโยงนักวิจัยอเมริกันในสมัยสงครามเย็นเกิดจากการเชื่อมโยงนักวิจัยอเมริกันในสมัยสงครามเย็น
ตอมาไดขยายตัวไปถึงอาจารยตอมาไดขยายตัวไปถึงอาจารย  นักศึกษานักศึกษา  และและ  ในที่สุดก็ในที่สุดก็
ขยายออกไปถึงผูคนทั่วโลกโดยไมจํากัดขยายออกไปถึงผูคนทั่วโลกโดยไมจํากัด
อินเทอรเน็ตอินเทอรเน็ต  เช่ือมโยงโดยไมมีขีดจํากัดเช่ือมโยงโดยไมมีขีดจํากัด
อินทราเน็ตอินทราเน็ต  เช่ือมโยงหนวยงานในเครือเดียวกันเช่ือมโยงหนวยงานในเครือเดียวกัน
เอ็กซทราเน็ตเอ็กซทราเน็ต  เช่ือมโยงหนวยงานพันธมิตรเช่ือมโยงหนวยงานพันธมิตร

เครือขายบริเวณกวางที่ไดรับความนิยมมากในปจจบุันก็คือระบบอินเทอรเน็ต  เครือขาย
นี้แตกตางไปจากเครือขายของสายการบินในสวนสาํคัญสามประการดวยกัน  ประการแรกก็
คืออินเทอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะ  นัน่ก็คือไมไดจาํกัดไวเฉพาะหนวยงานใด ๆ  เวลานี้
ใครก็ตามที่อยากใชระบบอินเทอรเน็ตก็สามารถใชไดโดยงาย  ประการที่สองก็คอืเกณฑวิธี
ที่ใชในการสือ่สารระหวางผูใชนั้นเปนเทคโนโลยีพิเศษที่เรียกวา TCP/IP  และ ประการที่
สามก็คือระบบอินเทอรเน็ตรองรับงานประยุกตไดมากมายหลายลักษณะ  ไมไดจาํกดั
เฉพาะงานประยุกตเฉพาะดานอยางเครือขายของสายการบินเทานั้น

ระบบอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นในสหรฐัอเมริกา  เมื่อนักวจิยัที่รับงานจากกระทรวงกลาโหม
ตองการตดิตอส่ือสารแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นระหวางกัน  จากนั้นระบบนี้ก็ขยาย
ออกไปสูอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัย  บริษัทตาง ๆ และสุดทายก็กลายเปนระบบของ
ชาวโลกไป   การสื่อสารระหวางคอมพวิเตอรในระบบนี้อาศัยระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่
มีอยูแลวทั่วไปนั่นก็คือสายโทรศัพทนี่เอง  เดิมทีความเร็วของการสือ่สารผานสายโทรศัพท
คอนขางชามาก  แตก็ไดมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหดีขึ้นจนสามารถสื่อสารไดเร็วมากขึ้น
ตามไปดวย  ปจจุบันไดมีการใหบริการเทคโนโลยี บรอดแบนด (Broad band) ความเร็วสูง
แกผูใชอินเทอรเน็ตอยางกวางขวางมากขึ้น 
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ขอมูล - เร่ืองสําคัญที่ตองรู
ขอมูลขอมูล    หมายถึงขอเท็จจริงที่แสดงลักษณะหมายถึงขอเท็จจริงที่แสดงลักษณะ  สถานการณสถานการณ  
หรือหรือ  ความเปนไปของคนความเปนไปของคน  สิ่งของสิ่งของ  หรือหรือ  ปรากฏการณปรากฏการณ
เมื่อเกิดเหตุการณใดเมื่อเกิดเหตุการณใด  ๆๆ  ข้ึนก็จะเกิดขอมูลข้ึนก็จะเกิดขอมูล  ซึ่งตองรีบซึ่งตองรีบ
จัดเก็บจัดเก็บ  มิฉะนั้นจะสูญเสียขอมูลนั้นไปมิฉะนั้นจะสูญเสียขอมูลนั้นไป
ขอมูลเปนวัตถุดิบสําหรับการประมวลผลใหเปนขอมูลเปนวัตถุดิบสําหรับการประมวลผลใหเปน
สารสนเทศเพื่อใหผูใชเขาใจเหตุการณที่เกิดขอมูลนั้นสารสนเทศเพื่อใหผูใชเขาใจเหตุการณที่เกิดขอมูลนั้น

ขอมูล หมายถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เราสนใจ  เชน ขอมูลเกี่ยวกับพนักงานใน
บริษัท อาจแบงเปนสามสวน  สวนแรกที่เปนของพนักงานมาแตเดิม ไดแก ช่ือ นามสกุล 
เลขบัตรประชาชน วันเกิด เพศ บานเลขที่อยู ระดับการศึกษา ช่ือสถานศึกษา ช่ือภรรยาหรือ
สามี  ช่ือบิดามารดา ฯลฯ  สวนที่สองเปนสวนที่บริษัทกําหนดให เชน เลขประจําตวั
พนักงาน ตาํแหนง อัตราเงินเดือน  ขอมูลสวนแรกและสวนที่สองนี้คอนขางตายตวั ไม
เปลี่ยนแปลง   และ ขอมูลสวนที่สาม คือขอมูลที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมเปนระยะ ๆ เชน บันทึกการ
เขาทํางาน  การลาหยุด  ผลการประเมิน

ขอมูลที่จัดเก็บไวโดยเฉพาะสวนที่สามนี้  ชวยใหผูบริหารเห็นภาพไดอยางชัดเจนวา
พนักงานแตละคนมีพฤติกรรมอยางไร  ขยันขันแขง็หรือไม  มีผลงานอยางไร  การเห็นภาพ
ชัดเจนจะทําใหสามารถบริหารพนักงานไดอยางถูกตองมากขึ้น

ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับขอมูลก็คือ  เราตองทราบวาเราตองการใชขอมูลอะไรในการ
ตัดสินใจบาง  แลวจดัระบบใหสามารถเก็บขอมูลเหลานั้นจากแหลงกําเนิดขอมูลทันที  หาก
ไมเก็บขอมูลไวทันที  เราอาจจะสูญเสียขอมูลนั้นไปเลยก็ได

ในทางไอที  เรากลาววาขอมูลเปนวัตถุดิบสําหรับใชในการผลิตสารสนเทศ  และ
สารสนเทศเปนสิ่งที่ชวยใหเห็นภาพรวมของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น  
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บุคลากรไอที – คนสําคัญที่ขาดไมได
บุคลากรไอทีบุคลากรไอที  คือผูที่ทําหนาที่ตางคือผูที่ทําหนาที่ตาง  ๆๆ  เชนเชน

พัฒนาซอฟตแวรสําหรับใชสั่งการคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการเปด ปด นําโปรแกรมเขาทํางาน ฯลฯ
ติดตั้ง ดูแล แกไข ซอมแซม อุปกรณตาง ๆ
บริหารจดัการขอมูล
บริหารจดัการเครือขาย
บริหารจดัการหนวยงานไอที

บุคลากรไอที  คือผูที่ทํางานตาง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร อันทําให
เกิดผลงานตาง ๆ ตามที่ผูใชตองการ ปจจุบนันี้มีการกําหนดตาํแหนงงานทางดานไอที
ออกมามากมายหลายตาํแหนง  แตละตาํแหนงมีหนาทีพ่ิเศษแตกตางกนัไป
นักวิเคราะหระบบ ทําหนาที่วิเคราะหปญหาในระบบการทํางานของบริษัท และเขียน
ขอกําหนดวาระบบใหมควรเก็บขอมูลอะไร ประมวลผลอะไร และจดัทํารายงานอะไร
นักเขียนโปรแกรม ทําหนาที่เขียนโปรแกรม หรือคําสัง่สาํหรับบังคับใหคอมพวิเตอรทํางาน
ตามที่นักวิเคราะหระบบกําหนดขึ้น
พนักงานปฏิบัติการ  ทําหนาที่ควบคุมการเปดปดระบบคอมพวิเตอร ดแูลการนําโปรแกรม
เขาปฏิบัติงานเพือ่สรางผลลัพธตามที่ตองการ  
พนักงานเทคนิค  ทําหนาที่ซอมบํารุงคอมพวิเตอรและอุปกรณ
ผูบริหารฐานขอมูล  ทําหนาที่ออกแบบวิธีการจดัเก็บและดแูลฐานขอมูล
วิศวกรเครือขาย  ทําหนาที่ดแูลจดัการเครือขายคอมพวิเตอรของบริษทั
ผูบริหารเว็บ  ทําหนาที่ดแูลจดัการเว็บของบริษัท
ผูบริหารไอที หรือ ผูบริหารศูนยคอมพวิเตอร  ทําหนาที่ดแูลงานคอมพวิเตอรทั้งหมด
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นโยบาย มาตรฐาน และ ระเบียบปฏิบัติ
การจัดการและปฏิบัติงานไอทีตองมีนโยบายกํากับการจัดการและปฏิบัติงานไอทีตองมีนโยบายกํากับ
การปฏิบัติงานตางการปฏิบัติงานตาง  ๆๆ  ตองมีกฎเกณฑและระเบียบตองมีกฎเกณฑและระเบียบ
การดําเนินงานทุกดานจะตองยึดมาตรฐานการดําเนินงานทุกดานจะตองยึดมาตรฐาน

มาตรฐานฮารดแวร และ ซอฟตแวร
มาตรฐานการพัฒนาระบบงาน
มาตรฐานการปองกันความมั่นคง

สวนประกอบที่เรียกวานโยบาย มาตรฐาน และ ระเบียบปฏิบัติ นั้น ดูเหมือนจะเปนเรื่อง
งาย ๆ ไมใชเร่ืองเทคนิค  และไมนาจะสาํคญัมากนัก  แตในทางปฏิบัติแลวกลับเปนเรื่องที่
สําคัญที่สุด  เพราะการดาํเนนิงานใด ๆ นัน้  หากปราศจากการควบคุม หรือ กําหนดทิศทาง
ใหการดาํเนินงานเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และ มีความระแวดระวงัที่ดแีลว  การ
ดาํเนินงานนั้นก็อาจจะประสบความลมเหลวได

นโยบาย เปนสิ่งสาํคัญที่สุดที่ผูบริหารบริษัทควรคํานงึถึง  เชน นโยบายการใช  นโยบาย
การจดัหาระบบงานคอมพวิเตอรใหผูบริหาร หรือ พนักงาน  นโยบายการเขาถึงขอมูล  รวม
ไปถึงนโยบายวาจะจดัทําระบบงานเอง  จะจดัซือ้ระบบมาใช  หรือจะซื้อบริการ

ระเบียบปฏิบัติ เปนขอกําหนดวาพนักงานจะตองประพฤติปฏิบัติตนอยางไร  เชน การ
หามไมใหพนกังานนาํโปรแกรมที่ไมไดรับอนุญาตมาตดิตัง้ในคอมพวิเตอรของตน  การ
กําหนดใหพนกังานตองเปลี่ยนรหัสผานทุกสองสัปดาห   ฯลฯ

มาตรฐาน เปนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมาก  เพราะเปนการกําหนดรายละเอียดที่พนักงาน 
ผูใช และผูบริหารในบริษัทจะตองทําตาม  เชน กําหนดมาตรฐานฮารดแวรและซอฟตแวร 
มาตรฐานรหัสขอมูล  มาตรฐานตาํแหนงงาน  มาตรฐานการรักษาความมั่นคงของระบบ
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คอมพิวเตอรมีหลายขนาดแบบ
Supercomputer  Supercomputer  ใชในงานที่ตองมีการคํานวณมากใชในงานที่ตองมีการคํานวณมาก  ๆๆ
MainframeMainframe ใชกบังานธนาคารใชกบังานธนาคาร  สายการบินสายการบิน
Minicomputer Minicomputer ใชกบัหนวยงานขนาดยอมใชกบัหนวยงานขนาดยอม  ปจจบุนัจะอยูในรปูปจจบุนัจะอยูในรปู
ของเครื่องแมขายของเครื่องแมขาย
Microcomputer Microcomputer ใชกับงานขนาดเล็กใชกับงานขนาดเล็ก  งานสวนตัวงานสวนตัว  งานบันทึกงานบันทึก
ขอมลูขอมลู    ใชเปนเครื่องปลายทางของเครื่องใหญใชเปนเครื่องปลายทางของเครื่องใหญ
PDA  PDA  เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดฝามือเปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดฝามือ    ใชเขียนไดใชเขียนได  เชนเชน  
Palm computerPalm computer

คอมพวิเตอรแบบที่มีช่ือปรากฏในสไลดนี้  อาจจะเปนที่รูจักนอยลงแลว  เพราะ
เทคโนโลยีไดเปลี่ยนไปมากจากอดีต  แตเราก็ยงัคงไดยินชื่อเหลานี้อยู  จงึสมควรที่จะ
เรียนรูไวบางวา  คอือะไร
Supercomputer  เปนคอมพวิเตอรที่คํานวณไดเร็วมากขนาด บวกเลขหลายพันลานจาํนวน
ไดภายในหนึง่วินาที  นิยมใชในงานวจิัยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
Mainframe เปนคอมพวิเตอรที่คํานวณไดเร็วมาก ขนาดหลายรอยลานจาํนวนภายในหนึ่ง
วินาที นิยมใชในบริษัทหรือกิจการขนาดใหญ เชน สายการบิน ธนาคาร
Minicomputer  เปนคอมพิวเตอรที่ปจจุบันคํานวณไดระดับรอยลานจาํนวนภายในหนึ่ง
วินาที นิยมใชในบริษัทหรือกิจการขนาดกลาง เชน บริษทัทั่ว ๆ ไป
Microcomputer  เปนคอมพวิเตอรที่เห็นอยูทั่วไปตามโตะทํางานในสาํนักงาน  ขณะนี้นิยม
ใหเปนเครื่องที่ใชเฉพาะคน หรือ Personal Computer หรือ พีซี มีหลายแบบเชน Tower,
Desktop, Laptop, Notebook
PDA  หรือ Personal Digital Assistant เปนคอมพวิเตอรขนาดมือถือ พกพาไดงาย ที่มี
ช่ือเสียงคอื Palm และ Pocket PC
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รูปแบบการทํางานของคอมพิวเตอร
ทํางานแบบเอกเทศทํางานแบบเอกเทศ ( (Stand Alone)Stand Alone)
ใชคอมพิวเตอรเช่ือมโยงกันเปนเครือขายใชคอมพิวเตอรเช่ือมโยงกันเปนเครือขาย  (Network)(Network)  
โดยเครื่องหนึ่งทําหนาที่เปนเคร่ืองปลายทางใหกับเคร่ืองโดยเครื่องหนึ่งทําหนาที่เปนเคร่ืองปลายทางใหกับเคร่ือง
ใหญใหญ    คอยสงขอมูลใหเคร่ืองใหญคอยสงขอมูลใหเคร่ืองใหญ    รอใหเคร่ืองใหญรอใหเคร่ืองใหญ
ทํางานใหทํางานให  แลวจึงนําผลลัพธมาแสดงใหผูใชทราบแลวจึงนําผลลัพธมาแสดงใหผูใชทราบ
เรียกวาระบบออนไลนเรียกวาระบบออนไลน    เชนเชน  ระบบระบบ  ATM ATM ธนาคารธนาคาร

การทํางานของคอมพวิเตอรโดยทั่วไปมีสองลักษณะใหญ ๆ 
การทํางานแบบเอกเทศ   เปนการทํางานแบบเดิม  นั่นคือใชคอมพวิเตอรเครื่องเดียว

ทํางานโดยไมมีการเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น  หากเราจาํเปนตองใชขอมูลของ
เครื่องอื่น  กจ็ะตองไปขอใหเขาบันทึกขอมูลลงบนสื่อบันทึก แลวนําสื่อบันทึกนั้นมาใชกับ
คอมพวิเตอรของเรา   การทํางานแบบนี้เหมาะกับงานสวนตวั แตไมเหมาะกับงานของ
สํานักงานทั่วไปซึ่งตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล  หรือสงเอกสารถึงกัน

การทํางานแบบเครือขาย  เปนการทํางานที่ใหคอมพวิเตอรหลายเครื่องทาํงานรวมกัน 
โดยนําคอมพวิเตอรเหลานั้นเชื่อมตอกันเปนเครือขาย LAN, CAN, MAN หรือ WAN  การ
ทํางานแบบเครือขายนีย้ังแยกไดอีกหลายแบบ เชน แบบสงขอมูลหรือเอกสารใหกันเทานั้น  
ซ่ึงแบบนี้เปนวิธีที่ทํางานรวมกันแบบงายที่สุด   แบบที่สองคือการสงคําสัง่ไปขอใหเครื่อง
คอมพวิเตอรอ่ืนทํางานใหเชน ตู ATM เปนคอมพวิเตอรที่สงรายละเอียดของผูถือบัตร 
ATM ไปใหคอมพวิเตอรที่สํานักงานใหญของธนาคารตรวจสอบบัญชี แลวสงสัญญาณ
กลับมาใหตู ATM ดําเนินการตอวาจะใหลูกคาถอนเงินตามตองการหรือไม  อีกแบบหนึ่ง
คือการที่คอมพวิเตอรหลาย ๆ เครื่องในเครือขายทํางานเดียวกันรวมกันในเวลาเดียวกัน ซ่ึง
เราเรียกเปนชื่อใหมวา Distributed Data Processing หรือการประมวลผลแบบกระจาย

การที่คอมพวิเตอรเชื่อมตอกันทางสายเคเบิลนั้น  ทําใหเกิดศัพทอีกคําหนึ่งวา Online
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รูปแบบการทํางานของคอมพิวเตอร 2
ใชคอมพิวเตอรเช่ือมโยงกันเปนเครือขายแบบออนไลนใชคอมพิวเตอรเช่ือมโยงกันเปนเครือขายแบบออนไลน  
แตทํางานไดรวดเร็วมากแตทํางานไดรวดเร็วมาก    เมื่อรับขอมูลไดเมื่อรับขอมูลได  หรือหรือ  เมื่อรับรูเมื่อรับรู
เหตุการณบางอยางแลวเหตุการณบางอยางแลว  คอมพิวเตอรดําเนินการทันทีคอมพิวเตอรดําเนินการทันที  
เรียกวาเรียกวา  ระบบระบบ  RealtimeRealtime
ใชคอมพิวเตอรบันทึกขอมูลจํานวนมากใชคอมพิวเตอรบันทึกขอมูลจํานวนมาก  ๆๆ  เอาไวตลอดเอาไวตลอด
วันวัน    จากนั้นสงไปใหเคร่ืองใหญประมวลผลเพื่อจัดทําจากนั้นสงไปใหเคร่ืองใหญประมวลผลเพื่อจัดทํา
รายงานสงใหภายหลังรายงานสงใหภายหลัง  เรียกวาระบบแบบเรียกวาระบบแบบ  BatchBatch

การทํางานของคอมพวิเตอรอีกแบบหนึ่งมีลักษณะคลายการสั่งงานของสมอง   นัน่คือใน
ขณะที่เรากําลังเดินเทาเปลาเพือ่รับพลังชีวติบนหาดทราย  ขณะที่เรากําลังคิดอะไรเพลิน ๆ 
อยูนั้น  เราก็ไปเหยียบเอาเปลือกหอยแหลม ๆ เขา  ทันใดนั้นเองความเจ็บแปลบที่เทาก็เปน
สัญญาณเขาไปแทรกความคิดของเราทําใหเรารีบยกเทาขึ้นมาทันที หากชาไปเทาของเรา
อาจจะบาดเจบ็มากกวานี ้  เราเรียกลักษณะการตอบสนองแบบนี้วา Realtime คอมพวิเตอร
ก็เชนเดียวกัน  เราสามารถเขียนคําสัง่ใหคอมพวิเตอรตอบสนองไดเร็วมากแบบเรียลไทมได  
แตงานลักษณะนี้มักจะเปนงานใชคอมพวิเตอรควบคุมการทํางานของเครื่องจักรในโรงงาน  

อยางไรก็ตามลักษณะการทํางานแบบนี้เปนที่ประทับใจของผูใชทั่วไปมาก ดงันัน้หลาย
คนจงึใชคาํเรียลไทมนี้กับการทํางานแบบเครือขาย  ซ่ึงมกีารสงขอมูลระหวางกันไดรวดเร็ว  
แมจะไมไดเร็วมากแบบเรียลไทมอยางแทจริง

การทํางานอีกแบบหนึ่งก็คือ  การที่ผูใชไมจาํเปนตองไดผลลัพธทันทีทันใด  เพียงแต
ตองการใหคอมพวิเตอรทํางานใหเทานั้น เชนตองการใหพิมพรายงาน หรือ เอกสารใหเสร็จ
แลวสงมาใหในตอนเชาวันพรุงนี้   ผูใชที่ตองการไดผลลัพธแบบนี้อาจมีหลายคน  ตางคน
ตางออกคาํสัง่ไปที่คอมพวิเตอรของสาํนักงาน  แลวพนักงานปฏิบัติการจะนาํคาํสั่งเหลานี้
มาดาํเนินการในชวงที่คอมพวิเตอรไมมีภาระงานมากนัก  การทํางานแบบนี้เรียกวาแบบ
แบทช (Batch)
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แนวคิดในการใชงานคอมพิวเตอรยุคใหม
พยายามเปลี่ยนงานทุกอยางใหเปนงานอัตโนมัติพยายามเปลี่ยนงานทุกอยางใหเปนงานอัตโนมัติ

การเก็บขอมูล  เชน การอานมาตรไฟฟา  การบันทึกเวลาเขาออก
การคํานวณ  เชน การคํานวณคาท่ีพักในโรงแรม
การเตือนสิ่งผิดปกต ิ เชน เตอืนวาระดับสินคาเหลือนอยแลว
การชวยงานสวนตัว  เชน การบันทึกและเตือนการนัดหมาย  การ
บันทึกคาใชจายสวนตัว  

แนวทางในการใชคอมพวิเตอรในปจจุบันนี้ประกอบดวย
การเปลี่ยนงานประจําที่ทําดวยมือใหเปนงานที่ใหคอมพวิเตอรทําโดยอตัโนมัติ
การเก็บขอมูล   พยายามเปลี่ยนจากการใหพนักงานจดัเก็บขอมูลมาเปนใชคอมพวิเตอร
บันทึกขอมูลโดยอตัโนมัติ  เชน ใชเครื่องรูดบัตรที่ตอกับคอมพวิเตอรมาอานบัตรประจาํตวั
พนักงานทําใหบันทึกเวลาเขาออกสาํนักงานไดทันที  หรือใหคูคาสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส
มาใหเราประมวลผลไดทันทีโดยไมตองใชคนบันทึกอีกตอหนึ่ง
การคํานวณ  การคํานวณเปนงานปกติในบริษัทอยูแลว  เชน คํานวณยอดเงินในใบสงสินคา  
คํานวณเปอรเซ็นต  คํานวณคาคอมมิสชัน คํานวณตนทุนสินคาในระบบสินคาคงเหลือ เรา
ควรพัฒนาโปรแกรมหรือระบบตาง ๆ เพือ่งานคํานวณใหครบถวน 
การเตือนสิง่ผิดปกต ิ  หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารก็คือการแกปญหา  ซ่ึงก็คือการ
หาทางรับมือกับความผิดปกติที่ไมพึงประสงค  ดงันั้นวธีิที่จะชวยผูบริหารได ก็คือตองให
ผูบริหารรับทราบทันทีที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับการทํางานตาง ๆ ภายในบริษัท
การชวยงานสวนตวั  งานจาํนวนมากของผูบริหาร (และพนักงานบางกลุม) คืองานเกี่ยวกับ
เร่ืองสวนตวั (บางครั้งก็เกี่ยวกับบริษัท) เชน การบันทึกตารางนดัหมาย การจดัทําฐานขอมูล
สวนตวั  การบันทึกรายละเอียดสวนตวั ฯลฯ  เร่ืองเหลานี้ควรนําลงคอมพวิเตอรใหหมด
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แนวคิดในการใชงานคอมพิวเตอร 2
บริหารขอมูลใหมีประสิทธิภาพบริหารขอมูลใหมีประสิทธิภาพ

พยายามลดงานบันทึกขอมูลใหเหลือเพียงครัง้เดียว ท้ังท่ีเปนขอมูล
ท่ีใชในหนวยงานเดียว กับท่ีใชในหลายหนวยงาน  เปนการลดความ
ผิดพลาดในการบันทึกขอมูล  ขอมูลถูกตองเสมอ และ ลดคาใชจาย
สรางความสัมพันธระหวางการใชงานตาง ๆ ภายในหนวยงาน และ 
ภายนอกหนวยงาน ทําใหเกิดบริการแบบ One Stop Service
การปองกันรักษาขอมูลใหปลอดภัยเปนเรื่องงาย

การบริหารขอมูล
บันทึกขอมูลคร้ังเดียวและเก็บไวที่เดียว   ขอมูลที่จัดเก็บไวใชงานนัน้ควรจะถูกตอง, เปน
ปจจุบัน, และ สมบูรณ   หากขอมูลเร่ืองหนึง่ มีการเก็บบันทึกเอาไวในแฟมหลายแฟมจะ
เกิดปญหาขึ้นหากมีการปรับปรุงขอมูลในแฟมหนึ่ง แตไมไดปรับปรุงแฟมอื่น ๆ  เพราะ
ขอมูลเร่ืองนีจ้ะมีคาไมตรงกนั  ผูใชจะสับสนเพราะไมทราบวาขอมูลใดถูกตอง  ขอมูลบัญชี
เงินฝากของลูกคาธนาคารตาง ๆ จะเก็บอยูที่เดียวที่สํานักงานใหญ  เพื่อใหคอมพวิเตอร
ตรวจสอบไดอยางถูกตองเสมอวา ณ ขณะนั้น  ลูกคามีเงินฝากอยูเทาใด  
การสรางความสัมพันธแบบ One Stop Service  การทํางานในปจจุบันควรมีลักษณะเปน
แบบเบ็ดเสร็จ  นั่นคือเขาไปขอใชบริการ ณ จดุเดียว แลวไดรับบริการทุกอยางที่เกี่ยวของ
พรอมกันหมด  การทําเชนนี้ไดจะตองรวมขอมูลและบริการมายงัเครื่องใหบริการ ณ จดุ
เดียว  และจะตองดแูลใหขอมูลถูกตองตลอดเวลา
การปองกันความมั่นคงปลอดภยั  มีความสําคัญอยางยิง่  เพราะถาหากขอมูลถูกทําลายอาจ
ทําใหบริษัทเสียหายรายแรง  ถาหากไมสามารถหาขอมูลตนฉบับกลับมาใชงานได  โดย
ปกติเราจะตองสาํรองขอมูลหลักของบริษทัเก็บไวในสือ่บันทึกเปนประจาํทุกคืน  หากเกิด
ปญหาขึ้นเราจะไดนาํขอมูลนั้นกลับมาใชใหมได (เรียกวา Backup & Recovery)
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แนวคิดในการใชงานคอมพิวเตอร 3
ผูบริหารผูบริหาร    พนักงานวิชาชีพพนักงานวิชาชีพ    พนักงานธุรการพนักงานธุรการ  จําเปนตองจําเปนตอง
ใชคอมพิวเตอรทุกคนใชคอมพิวเตอรทุกคน    อาจเปนแบบอาจเปนแบบ  1:1 1:1 
ผูบริหารอาจตองใชเคร่ืองเล็กผูบริหารอาจตองใชเคร่ืองเล็ก  เชนเชน  PDA PDA หรือหรือ  NotebookNotebook
พนักงานอื่นพนักงานอื่น  ๆๆ  อาจใชคอมพิวเตอรในแบบหมุนเวียนอาจใชคอมพิวเตอรในแบบหมุนเวียน  
หรือเปนหรือเปน Pool  Pool กันก็ไดกันก็ได  เมื่อมีความพรอมมากขึ้นเมื่อมีความพรอมมากขึ้น  อาจอาจ
จําเปนตองมีใชทุกคนจําเปนตองมีใชทุกคน

พนักงานและผูบริหารในบริษัทตองใชคอมพวิเตอร   
โลกยุคใหมเปนโลกที่ประชากรโลก  หนวยงาน และ บริษัทตาง ๆ ลวนใชคอมพวิเตอร

และระบบอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการสื่อสาร และ ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการเรียนรู 
และ นันทนาการ (recreation)  ปจจุบันรัฐบาลไทยเองก็มีนโยบายที่จะใหประชาชนไทยทุก
กลุมใชอินเทอรเน็ตกันมากขึ้น (ปจจุบันมีกวา 6 ลานคน)

เมื่อเปนเชนนี้จงึจาํเปนที่บริษัทจะตองกําหนดนโยบายในการจดัหาคอมพวิเตอรและ
อุปกรณใหผูบริหารและพนกังานใช   โดยจะตองกําหนดวาผูปฏิบัติงานตาํแหนงใดควรใช
อุปกรณลักษณะแบบใดบาง  ผูที่ตองมอุีปกรณประจําโตะทํางานควรเปนใคร  หรือจะให
รวมกันใชคอมพวิเตอรเครื่องเดยีวกันสักกี่คน  และตองใชซอฟตแวรอะไรบาง  
นอกจากนั้นบริษัทควรจะใชเครือขายแบบอินทราเน็ตเพือ่ใหผูปฏิบัติงานสือ่สารกันได

การที่จะใชคอมพวิเตอรใหไดผลนั้น  จาํเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารและพนักงานจะตอง
ไดรับการฝกใหใชคอมพวิเตอรและอุปกรณไดคลอง   ที่สําคัญก็คือการใชแปนพิมพ และ
การใชระบบปฏิบัติการเชน Microsoft Windows หรือ Linux   เมื่อรูแลวจะทําใหเราสามารถ
จดัทําและเรียกใชแฟมตาง ๆ ที่เราตองเกี่ยวของดวยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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แนวคิดในการใชงานคอมพิวเตอร 4
บริษัทหรือหนวยงานควรเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตบริษัทหรือหนวยงานควรเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต
ดวยชองทางสื่อสารความเร็วสูงดวยชองทางสื่อสารความเร็วสูง
บริษัทตองสรางเว็บไซตบริษัทตองสรางเว็บไซต  และและ  มีโฮมเพจของตนเองมีโฮมเพจของตนเอง   และและ
ตองคอยปรับเปลี่ยนขาวสารในเว็บเสมอตองคอยปรับเปลี่ยนขาวสารในเว็บเสมอ  ๆๆ  
หากเปนบริษัทใหญอาจตองมีอินทราเน็ตของตนเองหากเปนบริษัทใหญอาจตองมีอินทราเน็ตของตนเอง
หากเปนเครือใหญอาจจะตองมีหากเปนเครือใหญอาจจะตองมี  เอ็กซทราเน็ตเอ็กซทราเน็ตดวยดวย

ใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
บริษัทและหนวยงานตาง ๆ ตองใชบรอดแบนดเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต  เพื่อให

สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับลูกคา พันธมิตร และ ผูปฏิบัติงาน (ซ่ึงอาจจะไปอยู ณ ที่ตาง ๆ 
ที่ไมใชในสาํนักงาน) ไดอยางสะดวกรวดเร็ว

บรอดแบนดที่นิยมใชกันอยูขณะนี้คอืระบบ ADSL ซ่ึงในกทม. มีบริษัท True และ 
บริษัท Loxinfo ใหบริการในราคาที่ยอมเยา   หากไมใช ADSL ก็อาจใชระบบ IDSN ที่
บริษัท ทศท. ใหบริการ  หรืออาจจะเชาสาย Leased Line จาก ผูใหบริการตาง ๆ มาใช

ตอมาบริษทัควรจัดตัง้เวบ็ไซต และ จดัทําโฮมเพจ เพือ่ประชาสัมพันธบริษัทใหโลกรับรู 
หรือหากตองการใหทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะจดัทาํระบบ E-Commerce เพื่อขายสินคา 
ประเด็นสําคัญที่บริษัทและหลายหนวยงานมักจะลืมก็คือ  จดัทําเว็บแลวไมไดปรับปรุง
แกไขขาวสารใหเปนปจจุบัน  ทําใหผูที่เปดอานรูสึกเบื่อและหงุดหงดิ  ดังนัน้แทนที่การมี
เว็บจะชวยใหบริษัทมีภาพลักษณที่ด ี กลับทําใหกลายเปนภาพลบไป

บริษัทอาจจดัระบบเครือขายอินทราเน็ต สําหรับสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานภายใน
บริษัทเอง  หรือจดัระบบเครือขายเอ็กซทราเน็ตสาํหรับสื่อสารระหวางบริษัทกับพันธมิตร 
เพิ่มเติมนอกจากระบบอินเทอรเน็ตก็ได
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การใชไอทีเพื่อเพิ่มสมรรถนะใหหนวยงาน

สไลดตอ ๆ ไปนี้จะกลาวถึงตัวอยางบริษัทและหนวยงานที่ใชไอทีในการเพิ่มสมรรถนะ
การทํางานของตน  อยางไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการใชไอทีของแตละบริษัทนั้นมีมาก  
เร่ืองที่นํามาอธิบายจึงเปนเพียงสวนเล็ก ๆ ที่สามารถทําใหเห็นภาพไดชัดเจนเทานั้น

ใหสังเกตวา  ประโยชนที่จะไดจากการเพิ่มสมรรถนะนั้นมีไดหลายระดับ คือ
•ทําใหการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วข้ึน (Expedite)  นั่นคือทําใหการทํางานตาง ๆ สําเร็จเร็ว
ขึ้น  ซ่ึงยอมนาํไปสูการทําใหลูกคาพอใจขึน้เพราะไมตองเสียเวลารอนาน
•ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficient)  นั่นคือทําใหการทํางานของบริษัท
หรือหนวยงานใชทรัพยากรนอยลง  ไดผลงานมากขึ้น  ลดของเสีย  ฯลฯ
•ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผล (Effective)  นั่นคือสามารถผลิตใหสินคาตรงกบัความ
ตองการของลูกคามากขึ้น  ใหบริการลูกคาไดมากขึ้น  ทํางานไดถูกตองตรงกับที่ไดรับ
คําสัง่ใหปฏิบัติไดดีขึ้น  ตัดสินใจแกปญหาไดถูกจดุและไดผลจริง
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Japanese 7 - 11
รานสะดวกซื้อรานสะดวกซื้อ 7 7--11 11 ในญี่ปุนประสบความสําเร็จมากในญี่ปุนประสบความสําเร็จมาก
ใชไอทีในการติดตามบันทึกการขายสินคาตลอดวันใชไอทีในการติดตามบันทึกการขายสินคาตลอดวัน
สามารถจดัวางสินคาทีลู่กคาตองการบนชั้นไดสามารถจดัวางสินคาทีลู่กคาตองการบนชั้นได
ระบบที่ใชคือระบบที่ใชคือ  POS POS และระบบและระบบ Inventory Inventory
นําขอมูลการขายมาวิเคราะหใหเห็นความเชื่อมโยงนําขอมูลการขายมาวิเคราะหใหเห็นความเชื่อมโยง
ระหวางสินคากับชวงเวลาขายสินคาระหวางสินคากับชวงเวลาขายสินคา

รานสะดวกซื้อ 7-11 เกิดในสหรัฐอเมริกา  แตมารุงเรืองในญี่ปุน  เพราะลักษณะการ
ดาํรงชวีิตในสองประเทศนี้ตางกัน  สรอ. มีหาง Discount Store, Super Store, Super Market 
มาก คนอเมริกันขับรถไปซื้อของใสทายรถกลับบานคราวละมาก ๆ   สวนคนญี่ปุนสวน
ใหญเดินเทาและใชรถไฟ  ไมสามารถซื้อของกลับบานไดคราวละมาก ๆ  การจับจายใชสอย
ในรานสะดวกซื้อจงึงายกวา  ทําใหราน 7-11 ในญี่ปุนมีเปนจาํนวนมาก และทํากําไรดี

โดยที่ราน 7-11 บางแหงในญี่ปุนมีขนาดเล็ก  จงึตองหาวิธีใชพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด  เขาจงึใชคอมพวิเตอรบันทึกการขายสินคาจนรูลักษณะการซื้อของลูกคาเปนอยาง
ดี   ความรูนี้ทําให 7-11 จดัวางสินคาบนชั้นในแตละชวงเวลาตางกันไป  ตอนเชาเมื่อลูกคา
เดินทางไปทํางาน ราน 7-11 จะวางสินคาทีลู่กคาตองการซื้อตอนเชาเอาไวใกลมือลูกคา  พอ
ชวงกลางวัน  รานจะสับเปล่ียนสินคาเปนอีกชุดหนึง่  และในชวงเย็นก็จะสับเปล่ียนเปน
สินคาที่ลูกคาอาจตองการซือ้กลับบาน

การที่ 7-11 ทําไดเชนนี้  เพราะมีการบันทึกรายละเอียดการซือ้สินคา และ ชวงเวลาที่ซ้ือ
เอาไวในคอมพวิเตอร  และผูบริหารอาจวิเคราะหไดวารูปแบบการซื้อสินคามีความแตกตาง
กันอยางไรในแตละชวงเวลา และ แตละวัน  จากนั้นก็นําความรูนี้มาใชในการบริหารการจัด
วางสินคาในราน
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รานคุกก้ีของ Mrs. Fields
มิสซสิฟลดสมิสซสิฟลดส  เปดแฟเปดแฟรนรนไชสไชสขายคุกกี้ไปทั่วโลกขายคุกกี้ไปทั่วโลก
ผจกผจก..  รานใชคอมพิวเตอรในการพยากรณการผลิตรานใชคอมพิวเตอรในการพยากรณการผลิต
ประจําวันประจําวัน    คํานวณยอดซื้อวัตถุดบิคํานวณยอดซื้อวัตถุดบิ    บันทึกและวิเคราะหบันทึกและวิเคราะห
การขายประจําวันการขายประจําวัน    และใชระบบและใชระบบ Voice Mail  Voice Mail กับกับ  EE--Mail Mail 
ในการสื่อสารกับในการสื่อสารกับ  มิสซสิฟลดสมิสซสิฟลดส
ใชระบบบันทึกขอมูลการขายใชระบบบันทึกขอมูลการขาย  วิเคราะหการขายวิเคราะหการขาย  ใชโมเดลใชโมเดล
ในการพยากรณการขายในการพยากรณการขาย  และและ  ระบบอินเทอรเน็ตระบบอินเทอรเน็ต

มิสซิสฟลดส มีการศึกษาระดับมัธยมเทานั้นเพราะเธอแตงงานแตยงัเด็ก สวนสามีเธอจบ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด  เธอไดเรียนรูวิธีทําคุกกี้แบบนิ่มนวลมาจากยาย  และ
ไดทําขนมคุกกี้ใหสามีนําไปแจกใหเพือ่นและลูกคารับประทาน   ความเอร็ดอรอยทําให
หลายคนแนะนําใหไปเปดรานทําคุกกี้ขาย ทั้งสามีภรรยาจงึกูเงินไปเปดรานที่ Pier 39 และ
ประสบความสําเร็จดวยดี  จงึขยายรานออกไปอยางกวางขวาง

ในตอนเชาเมื่อผูจัดการสาขามาทํางาน  เขาจะเปดเครื่องคอมพวิเตอร และตอบคําถามที่
เครื่องถามวาวนันี้วันอะไร (เปนวันหยดุหรือเปลา) มีการพยากรณอากาศวาอะไรบาง 
จากนั้นเครื่องจะพิมพแผนการผลิตคุกกี้ประจาํวนั  รวมทั้งปริมาณวตัถุดิบที่จะตองจดัซือ้
เพิ่มเติมออกมา  แผนการผลิตนี้มาจากโมเดลการขายที่ไดจากการเก็บขอมูลในอดตี  เมื่อนํา
แผนการผลิตไปปฏิบัติตามแลว  คอมพวิเตอรจะตดิตามการขายตอไป  หากพบวาไมเปนไป
ตามที่คาดคะเนไว  เชนมีคุกกี้บางหมายเลขเหลือมาก  คอมพวิเตอรจะสั่งใหพนักงานแถม
คุกกี้นั้นใหลูกคาลองรับไปชิม  นอกจากนัน้มิสซิสฟลดสยังกาํหนดใหผูจดัการสาขาตอง
ติดตอส่ือสารกับเธอเปนประจาํ  รวมทั้งรับฟงความเห็นตาง ๆ จากผูจดัการสาขา ทั้งโดย
การใชอีเมล หรือทางโทรศัพท   การรับพนกังานใหมก็ใชคอมพวิเตอรชวยในการคัดเลือก 
และ ใหคาํแนะนําในการตัง้คําถามเพื่อสัมภาษณ   ที่สําคญัคือมิสซิสฟลดสจะทราบผลการ
ขายจากทุกสาขาทุกวัน  หากเธอเห็นวาสาขาใดไมมีอนาคต เธอจะสั่งปดสาขาทันที
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บริษัทเดลลคอมพิวเตอร
ไมไมเคิลเคิล  เดลลเดลล  เร่ิมมีแนวคิดผลิตเร่ิมมีแนวคิดผลิต  PCPC  ที่ทําพิเศษสําหรับที่ทําพิเศษสําหรับ
ลูกคาลูกคา  ตั้งแตตัวเขาเปนนักศึกษาตั้งแตตัวเขาเปนนักศึกษา    ธุรกิจของเขาเติบโตจนธุรกิจของเขาเติบโตจน
กลายเปนบริษัทยักษใหญกลายเปนบริษัทยักษใหญ  มียอดขายมียอดขาย  18 B$ 18 B$ ตอปตอป
ใชเว็บและอินเทอรเน็ตในการบริการลูกคาใชเว็บและอินเทอรเน็ตในการบริการลูกคา
จุดเดนคือระบบจุดเดนคือระบบ  Customer Relationship Customer Relationship MngtMngt  และและ  
Personalized Customer Web pagesPersonalized Customer Web pages

บริษัทเดลล คอมพิวเตอร เปนบริษัทที่จาํหนายพีซีช้ันนําของโลก และยังมีผลการ
จาํหนายเหนือกวาบริษัทคอมพวิเตอรเกาแกอยางไอบีเอ็มดวยซํ้าไป   ทั้ง ๆ ที่เร่ิมตนดวย
นักศึกษาชื่อนายไมเคิล เดลลเทานั้น   

เดลล เร่ิมตนดวยความคิดวา  คอมพวิเตอรที่ผูใชแตละคนใชนั้นไมควรจาํเปนตองมี
สวนประกอบเหมือนกันแบบที่บริษัทตาง ๆ ผลิตขาย   เขาเชื่อวาลูกคาบางคนอาจจะ
ตองการแผนวงจรพิเศษ หรือ หนวยความจาํที่เหนือกวาของผูอ่ืนก็ได  ดงันั้นเขาจงึเริ่มธุรกิจ
จดัหาคอมพวิเตอรที่มีช้ินสวนตามที่ลูกคากําหนดแลวสงไปใหลูกคา  รวมทั้งสงไปใหลูกคา
ประกอบเองทางไปรษณียดวย  ปรากฏวาธุรกิจของเขาเปนที่นิยมทันที  และทําใหการขาย
ของเขาเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนบริษัทชั้นนําไป

เดลล  เนนการใหความสาํคัญตอลูกคาในการทําธุรกิจ  ดงันั้นจงึไมแปลกที่เขาใชเทคนิค 
Customer Relationship Management ในการตดิตามการทําธุรกิจกับลูกคา  และ จดับริการ
หลังการขายที่ดีเยี่ยมแกลูกคา (เปนเรื่องจาํเปนเพราะถาหากลูกคาซื้ออุปกรณไปประกอบ
เองยอมจะตองมีปญหามาก) นอกจากนั้นเขายงัเปนผูเร่ิมใชระบบการขายสินคาผาน
อินเทอรเน็ตรายแรก ๆ ดวย  เว็บของเดลลนั้นไดจดัทําไวใหเหมาะกับผูใช  นั่นคือสามารถ
ปรับตัวเองใหแสดงรายการสินคาและขาวสารที่ลูกคาสนใจเปนพิเศษได
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P&G
ผูคาปลีกมีผูคาปลีกมี  Profit Margin Profit Margin ต่ําต่ํา    ดังนั้นจึงจําเปนจะตองดังนั้นจึงจําเปนจะตอง
หาทางสรางกําไรจากการลดระดับสินคาคงเหลือหาทางสรางกําไรจากการลดระดับสินคาคงเหลือ    ไมทําไมทํา
ใหเกิดใหเกิด  overstock overstock แตขณะเดียวกันสินคาตองไมขาดมือแตขณะเดียวกันสินคาตองไมขาดมือ  
และลดการสงสินคาแบบไมประหยัดและลดการสงสินคาแบบไมประหยัด
P&G P&G สรางระบบสรางระบบ  CRP (Continuous Replenishment CRP (Continuous Replenishment 
Program) Program) และใชระบบและใชระบบ  JIT JIT ซึ่งมไีอทีเปนฐานซึ่งมไีอทีเปนฐาน

ผูประกอบธุรกิจคาปลีก หรือ Retailing นั้นมีหลายประเภท  บางประเภทเนนการขายลด
ราคาใหต่าํกวาราคาปกติ  ดงันั้นจงึตองใชเทคนิคตาง ๆ หลายอยางเขาชวย  เชน การขายเปน
จาํนวนมาก ๆ   การเก็บคาวางสินคาจากผูผลิต  และ การจดัการสตอกสนิคาไมใหมีมาก
เกินไป  แตขณะเดยีวกันก็ตองไมใหขาดมือดวย

บริษัท Proctor and Gamble เปนผูผลิตและจาํหนายสินคาอุปโภคและบริโภคจํานวนมาก 
การขายของ P&G ก็ตองคํานงึถึงประเด็นตาง ๆ ขางตนดวยเหมือนกัน  P&G ดําเนินการ
ดวยการสรางระบบ Continuous Replenishment Program โดยใชคอมพวิเตอรตรวจสอบ
ระดับสินคาตาง ๆ ที่อยูตามหางสรรพสินคาเพื่อดวูา  จาํนวนสินคาเหลานั้นเหมาะสมกับ
ยอดจาํหนายในแตละวันหรือไม  หากพบวาสินคาจะไมพอจาํหนาย   ระบบจะสั่งการใหมี
การจดัสงสินคาไปยังหางเหลานั้นทันที  ระดับการจดัสงนัน้จะคาํนวณโดยใชหลักการ Just 
In Time เปนพื้นฐาน
แนวคดินี้ยงัมีอีกชื่อหนึ่งคอื Vendor Managed Inventory  หลักการก็เปนแบบเดียวกัน คือ 

หางสรรพสินคา ใหเจาของสินคาเปนผูจัดการสตอกสินคาของตนเอง



44

ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารแรกที่ใหบริการธนาคารแรกที่ใหบริการ  ATM ATM และประกาศตัววาเปนและประกาศตัววาเปน
ธนาคารอิเล็กทรอนิกสธนาคารอิเล็กทรอนิกส
ใชไอทีในทุกดานตั้งแตระบบฝากถอนเงินใชไอทีในทุกดานตั้งแตระบบฝากถอนเงิน  จนถึงระบบจนถึงระบบ
ขอมูลขาวสารสําหรับผูบริหารขอมูลขาวสารสําหรับผูบริหาร
ไอทีเปนเสนเลือดที่นําขอมูลขาวสารไปหลอเลี้ยงไอทีเปนเสนเลือดที่นําขอมูลขาวสารไปหลอเลี้ยง
ความคิดและการตัดสินใจของผูบริหารความคิดและการตัดสินใจของผูบริหาร

ธนาคารเปนธุรกิจที่มีการใชไอทีเพื่อการใหบริการมากกวาธุรกิจอื่น ๆ   และธนาคาร
ใหญ ๆ ของไทยตางก็ใชคอมพวิเตอรกันมานานรวมสี่สิบปแลว  ในตอนแรกการแขงขัน
คอนขางชัดเจน ธนาคารกรุงเทพฯ เนนการใหบริการออนไลนตางสาขา  ธนาคารกสิกรเนน
การจดัเก็บขอมูลเพื่อใชปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในและการตดัสินใจ  สวนธนาคาร
ไทยพาณิชยนาํระบบ ATM มาใชโดยเรียกวาระบบเงินดวน  ปรากฏวาระบบนี้ไดรับความ
สนใจมาก  ทําใหธนาคารไทยพาณิชยมีลูกคาเพิ่มมากขึ้นจาํนวนมากในชวงที่ธนาคารอื่นยงั
ไมมีระบบ ATM มาใหบริการ  และทําใหธนาคารแหงนีก้าวกระโดดจากธนาคารขนาดเล็ก
มาเปนธนาคารชั้นนําไดเต็มภาคภูมิ  และทําใหตอมาธนาคารก็ตั้งชือ่ตนเองวาเปนธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส

การประยุกตไอทีในธนาคารมีมากมาย  เร่ิมจาก การใชคอมพวิเตอรจดัเก็บขอมูลลูกคา 
เพื่อการใหบริการฝากถอนเงินตางสาขา และการใหบริการ ATM   นอกจากนั้นยงัเปน
ระบบที่ชวยบริการอื่น ๆ เชน การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  การทําแคชเชียรเช็ค การ
ทําเล็ตเตอรออฟเครดิต การขอสินเชื่อ ฯลฯ  งานเหลานี้ (ยกเวน ATM) เปนงานที่ตองมารับ
บริการที่สํานักงาน   ยังมีบริการอื่น ๆ ที่ลูกคาไมตองมาที่สํานักงานเชน งาน Office 
Banking หรือ Home Banking เปนงานที่ลูกคาสามารถทําธุรกรรมผานคอมพวิเตอรหรือ
โทรศัพทกับธนาคารไดโดยตรง
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ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารแรกที่คิดทําธนาคารแรกที่คิดทํา  ReRe--engineeringengineering
เปนผูบุกเบิกในการทําระบบสารสนเทศธนาคารเปนผูบุกเบิกในการทําระบบสารสนเทศธนาคาร
พ้ืนฐานสําคัญคือระบบพ้ืนฐานสําคัญคือระบบ  Management Information Management Information 
System System สําหรับใหผูบริหารมีขอมูลสําหรับตัดสินใจสําหรับใหผูบริหารมีขอมูลสําหรับตัดสินใจ  ไดได
อยางถูกตองและรวดเร็วอยางถูกตองและรวดเร็ว
ปจจุบันธนาคารไดปจจุบันธนาคารได  Outsource Outsource งานไอทีใหงานไอทีให  IBM IBM 

ธนาคารกสิกรไทย มีความนาสนใจในดานการใชไอทีไปอีกแบบหนึ่ง  ธนาคารกสิกร
ไทยไดนาํคอมพวิเตอรมาใชในงานอื่น ๆ มาเปนเวลานานแลว  และหลังจากที่ธนาคารไทย
พาณิชยนาํระบบ ATM มาใชไดไมนาน ธนาคารกสิกรไทยก็สามารถไลตามทัน และไดเขา
รวมเครือขาย ATM เดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย (สวนธนาคารกรุงเทพฯ, 
ธนาคารกรุงไทย, และอีกหลายธนาคารอยูตางเครือขายกัน  อยางไรกต็ามปจจุบันไดรวม
เปนเครือขายเดียวกันหมดแลว) การประยุกตไอทีของธนาคารกสิกรไทยก็ไมไดแตกตาง
จากของธนาคารอื่น ๆ มากนกั  ปจจุบันนี้ หากมีธนาคารใดคดิประยุกตไอทีในงานที่แปลก
ใหมได  ธนาคารอื่น ๆ ก็สามารถตามทันในเวลาไมกี่เดือน

จดุเดนของธนาคารกสิกรไทย ก็คือการนําแนวคดิเรื่อง Reengineering มาใชปรับปรุง
การจดัรูปแบบการทํางานในสํานักงานใหญและสาขาเสียใหม  นอกจากนั้นยงัเชิญตนตาํรับ
แนวคดิ คอื ไมค แฮมเมอร มาบรรยายเรื่องนี้ดวย   การ Reengineering นั้นเปนการปรับปรุง
การทํางานโดยอาศัยไอทีเปนเครื่องมือชวยในดานตาง ๆ เพื่อใหพนักงานทํางานไดสะดวก 
มีการลดงานและลดคนที่ไมจาํเปน  อีกทั้งกําหนดใหพนกังานคนหนึง่ตองทํางานไดหลาย
หนาที่ดวย  ไมใชทํางานเปนแบบเดียวเหมือนกอน

ปจจุบันนี้ธนาคารกสิกรไทย ได Outsource งานไอทีทั้งหมดใหบริษัท IBM รับไป
ดาํเนินการ  เพราะธนาคารเห็นวางานไอทีเปนงานที่ตองการผูเชี่ยวชาญดานนี้โดยตรง 
ธนาคารไมสามารถรับภาระนี้ได  ควรใหผูมีศักยภาพสงูกวาเปนผูใหบริการ
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สํานักงานทะเบียนราษฎร
นําขอมูลทะเบียนราษฎรนําขอมูลทะเบียนราษฎร  >60>60  ลานคนมาเก็บลานคนมาเก็บ
ใหบริการขอมูลเช่ือมโยงไปยังหนวยงานใหบริการขอมูลเช่ือมโยงไปยังหนวยงาน  >40>40  แหงแหง
ชวยใหทําบัตรประชาชนไดในชวยใหทําบัตรประชาชนไดใน  1010  นาทีนาที
ระบบฐานขอมูลขนาดใหญระบบฐานขอมูลขนาดใหญ
ระบบสื่อสารเชื่อมโยงขนาดใหญไปทั่วประเทศระบบสื่อสารเชื่อมโยงขนาดใหญไปทั่วประเทศ

สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบดานทะเบียนตางๆ  เชน ทะเบียนราษฎร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา ทะเบียน
ปน ฯลฯ  ทะเบียนเหลานี้ไมไดจดเอาไวเฉย ๆ  แตจดเพื่อนําไปใชในงานตาง ๆ  ซ่ึง
หมายความวาจะตองเก็บไวอยางปลอดภัยแลวคนหาทะเบียนเหลานี้ออกมาใชงานได

เมื่อยี่สิบปกอน ทะเบียนบานมีลักษณะเปนกระดาษคอนขางแขง็ที่จดชื่อผูอยูอาศัยใน
บานเอาไวดวยลายมือ  ทะเบียนบานแบบนี้ปลอมแปลงไดงาย และไมสามารถคนหาจาก
สํานักงานกลางได ตองไปคน ณ เขต หรือ อําเภอ  ดังนั้นจงึไดจดัทําระบบทะเบียนราษฎร
แบบคอมพวิเตอรขึ้น  แลวนําทะเบียนราษฎรที่เปนลายมือมาแปลงใหเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมด  ระบบนี้มีประโยชนมากเพราะสามารถตรวจสอบคนหาชือ่คนไทย
ที่ตองการทราบบานเลขที่อยูไดอยางรวดเร็ว   ดังนัน้หลังจากที่จดัทําเสร็จแลวระบบนี้จงึ
เปนประโยชนตองานตาง ๆ ของสาํนักงานและตอหนวยงานอื่น ๆ มาก เชน การจัดทาํบัตร
ประชาชน  การบันทึกการยายถ่ินที่อยู  การตรวจสอบทะเบียนสมรสของคูสมรส เปน
ประโยชนตอสํานักงานตาํรวจแหงชาติ ในการสืบหาที่อยูของผูตองสงสัย  ตอกองหนังสอื
เดินทางในการตรวจสอบที่อยูของผูยื่นขอหนังสอืเดินทาง  ฯลฯ
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