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เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพือ่ ใชประกอบการบรรยายเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (หรือไอซีที) สําหรับผูบริหาร โดยมีวัตถุประสงคใหผูบริหารมีความเขาใจ
ความสําคัญของไอซีทีในการดําเนินการและบริหารบริษัทหรือหนวยงานมากขึ้น เพราะ
นับวันไอซีทีก็ยิ่งมีบทบาทมากขึ้น หากผูบ ริหารไมสนใจศึกษาและนําไอซีทีไปใชใหถูก
ทิศทางแลว บริษัทหรือหนวยงานที่ตนบริหารก็อาจจะเกิดปญหามากจนอาจถึงขั้นลมเหลว
ในการประยุกตไอซีทีใหประสบความสําเร็จนั้น จําเปนอยางยิง่ ที่ผูบริหารจะตองเขาใจ
ทั้งตัวเทคโนโลยี และเขาใจแนวทางในการที่จะประยุกตเทคโนโลยีเปนอยางดี และโดยที่
ไอซีทีเปนเรื่องใหมที่แตกตางไปจากสิง่ อื่น ๆ ที่ผูบริหารเคยบริหารมาแลว เชน เครื่องจักร
อาคาร รถยนต หรือแมแตบุคลากร ดังนั้นจึงจําเปนที่ผูบริหารจะตองรีบศึกษาทําความ
เขาใจเรื่องไอซีทีใหชัดเจน เพื่อจะไดเตรียมตัวไดอยางถูกตอง
ผูบรรยายหวังวาคําบรรยายนีจ้ ะชวยใหผบู ริหารเขาใจเรื่องไอซีทีมากขึ้น และ มีแนวคิด
อยางถูกตองในการเตรียมตัวทีจ่ ะกาวไปสูบ ริษัทและหนวยงานที่ใชไอซีทีเปนเครื่องมือ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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เนื้อหาคําบรรยาย
 ไอทีไทยในยุคปจจุบัน
 องคประกอบและการใชไอที
 การใชไอทีเพื่อเพิ่มสมรรถนะใหหนวยงาน
 ผูบริหารกับการใชไอที
 สรุป

เนื้อหาคําบรรยายจะเนนในดานการสรางความเขาใจเรื่องไอทีกับการบริหาร นักศึกษา
จะไดเรียนรูคําศัพทที่สําคัญทางดานไอทีและความหมาย การเขาใจศัพทเหลานี้จะทําให
นักศึกษาเชื่อมโยงแนวคิดตาง ๆ เขาดวยกันไดอยางถูกตอง เชน เขาใจวาอินเทอรเน็ต
ประกอบดวยอะไรบาง และการที่จะใชอนิ เทอรเน็ตตองเตรียมตัวอยางไรบาง
การนําไอทีมาใชในหนวยงานนั้นโดยทั่วไปมีจุดมุงหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหนวยงาน การลดทรัพยากรที่ไมจําเปน รวมทั้งการใชเปนกลยุทธสําคัญ
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานใหมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
นักศึกษาจะไดเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับการประยุกตเหลานี้
เรื่องตอมาที่จะไดเรียนรูก็คือการเตรียมตัวของผูบริหารที่จะนําไอทีไปใชใหเปน
ประโยชนไดมากที่สุด ที่เนนเรื่องผูบริหารสวนหนึง่ เพราะนักศึกษาลวนเปนผูบริหาร และ
อีกสวนหนึง่ เปนเพราะผูบริหารคือผูที่มีสวนตอความสําเร็จของหนวยงานในการนําไอทีมา
ใช หากผูบริหารไมสนับสนุนแลว การใชไอทีก็จะลมเหลว หรือมิฉะนั้นก็อาจจะไม
ประสบความสําเร็จมากเทาที่นาจะไดรับ
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ไอทีไทยในยุคปจจุบัน

โดยที่นักศึกษาสวนใหญก็คงจะเคยไดยนิ หรือรับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับไอทีมาบางแลว
โดยเฉพาะทางสื่อตาง ๆ ดังนั้นกอนที่จะอธิบายรายละเอียดเรื่องไอที จึงขอนําภาพรวมของ
การใชไอทีของไทยมาปูพื้นใหทราบกอน
ประเทศไทยนําคอมพิวเตอรเขามาใชในงานสํารวจสํามะโนประชากรของป ค.ศ. 1960
ชวงนั้นสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน รูจักใชคอมพิวเตอรมานานรวมสิบปเศษแลว แต
การใชก็ยังไมแพรหลายเพราะขีดจํากัดหลายอยาง เชนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสยุคแรกยัง
ใชหลอดสูญญากาศขนาดใหญ เครื่องมีขนาดใหญกินไฟมาก และราคาแพง ผูรูก็มีนอย และ
ยังไมไดเปดเปนสาขาวิชา บริษัทคอมพิวเตอรก็มีเพียงไมกี่แหง นอกจากนั้นการใชก็ยุงยาก
มากกวาปจจุบันมาก ชวงนั้นสํานักงานสถิตแิ หงชาตินาํ เครื่อง IBM 1401 เขามาใช ไลเลี่ย
กับที่ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตรฯ จุฬาฯ ก็ไดรับเครื่อง IBM 1620 มาใชในการเรียน
การสอนสถิติ และการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร (ซึ่ง
ตอมากลายเปน AIT)
การใชคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ สวนหนึ่งเพราะรัฐบาลควบคุมไมใหจดั ซือ้ มามาก
ไป (เปนนโยบายที่ผิด) จนกระทั่งเมื่อเกิดเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และราคาถูก การ
ใชคอมพิวเตอรจึงเพิ่มมากขึน้ เปนทวีคูณทั้งในภาครัฐและเอกชน
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โลกปจจุบัน
 ธุรกิจการซื้อขายอยูในระบบอิเล็กทรอนิกส
 อุตสาหกรรมสามารถผลิตสินคาที่แปลกใหม มีคุณภาพ

ไดอยางรวดเร็ว กระจายสินคาไปถึงมือลูกคาไดอยางทัน
อกทันใจ รูความตองการของลูกคาทั่วประเทศไดอยาง
แมนยํา อีกทั้งยังรูความเปนไปของคูแขงดวย
 ธนาคารสามารถโอนเงินจํานวนมหาศาลผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสไปทั่วโลกในพริบตา

นับตั้งแตมีการใชไอทีในประเทศไทยเมื่อสี่สิบปเศษมาแลว การใชไอทีไดขยายตัว
กาวหนาไปอยางกวางขวาง เชน ทุกวันนี้มีการจัดทําเว็บไซตสาํ หรับซื้อขายสินคาตาง ๆ
ทางอินเทอรเน็ตจํานวนมาก แมแตสินคาที่เราคาดไมถึงเชน อัญมณี พระเครื่องและวัตถุ
มงคลตาง ๆ ปลาทู ปูเค็ม ของเกา ความสนใจทางดานนีก้ ําลังเพิ่มมากขึ้นและมีผูสนใจทํา
กิจการดานนี้มากขึ้น จนกระทั่งรัฐบาลตองตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส และหนวยงานของรัฐก็ตอ งออกกฎเกณฑเกี่ยวกับการขายสินคาในลักษณะ
นี้ออกมาบังคับใชแลว
บริษัทอุตสาหกรรมจํานวนมากเริ่มรูจักใชไอทีเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม
จํานวนมาก และอุตสาหกรรมเหลานี้จาํ เปนตองใชไอทีในการแขงขันกับอุตสาหกรรมของ
ประเทศอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เรื่องสําคัญที่ตองอาศัยไอทีก็คือ ทําอยางไรจึงจะลดเวลาการผลิตให
นอยลงกวาเดิม และสามารถผลิตในรูปแบบที่เรียกวา Mass Customization ได นั่นก็คือ
ผลิตสินคาเปนล็อตเล็ก ๆ แตตรงกับความตองการที่ตางกันของลูกคาแตละราย
อีกเรื่องหนึง่ ก็คือทุกวันนี้เราสามารถโอนเงินมหาศาลขามประเทศไปยังที่ตาง ๆ ได
สะดวก เรื่องนี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกในอนาคตอยางแนนอน และ
ขณะเดียวกันก็อาจมีผลกระทบตอการคาเงินและความมั่นคงดานการเงินของประเทศดวย
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โลกปจจุบัน 2
 ประชาชนสามารถรับขาวสารทั่วโลกไดโดยไมมีขีดจํากัด
 เราชมการถายทอดกีฬาที่นาสนใจจากประเทศอื่นไดพรอม

กับผูชมในประเทศนั้น
 นักเรียนทั่วประเทศสามารถเรียนกับอาจารยที่โรงเรียนไกล
กังวลไดพรอมกัน
 และ...นายกฯ สิงคโปรรูวาวันนี้ทานนายกฯทักษิณมี
กิจกรรมอะไรที่ตองทําบาง
ทุกวันนี้ไมวา เราจะเดินทางไปที่ไหนบนโลก เราสามารถรับรูขาวสารจากสถานีขาว
โทรทัศนเชน CNN, BCC หรือ NHK ไดตลอดเวลา นั่นหมายความวาเราไมสามารถปดบัง
ขอมูลขาวสารเอาไวแตเพียงภายในประเทศหรือภายในกลุมคนเพียงกลุมเดียวได ยิง่ มี
ระบบอินเทอรเน็ตแพรกระจายไปทุกหนทุกแหงดวยแลว ยิ่งเปนการสะดวกที่ผูคนจะสง
ขาวสารตาง ๆ ออกไปทั่วโลกได จะเห็นวาไอทีไดเปลี่ยนแปลงการรับรูและความเขาใจ
โลกของคนปจจุบันไปมาก
ตัวอยางที่เห็นชัดก็คือ ทุกวันนี้เราสามารถรับชมการถายทอดกีฬาเชน โอลิมปกส
เอเชียนเกมส ฟุตบอลอังกฤษ เทนนิส ฯลฯ ไดเปนประจํา ใชแตเทานั้น เมื่อเกิดเหตุการณ
สําคัญอื่น ๆ ก็มีการถายทอดใหประชาชนทั่วโลกไดชมทางโทรทัศนพรอมกันดวย
ประโยชนในลักษณะเดียวกันก็คือ การใชไอทีในการเรียนการสอนทางไกล เปนที่รูกัน
วาครูอาจารยที่สอนเกงนั้นมีนอย การใชไอทีเพื่อแพรภาพการสอนของครูอาจารยที่เกง ๆ
ออกไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูอาจารยทางดานนั้นยอมมีประโยชนมาก ในเรื่องนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงพระกรุณา โปรดเกลาฯ ใหใชโรงเรียนไกลกังวลเปนที่
ถายทอดการสอนไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ทัว่ ประเทศดวย
เรื่องสุดทายก็คือเรื่องการรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพวกเราของคนตางประเทศ
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z
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Greater choice

Company Inc.
z

New competitors

z

Mergers and Acquisitions

ปจจุบันนี้บริษัทหลายแหงไดเขาตลาดหลักทรัพยและเปนบริษัทมหาชน บริษัทเหลานี้มีหนาที่ความ
รับผิดชอบตอผูถือหุน และหากฝายบริหารจัดการไมสามารถทําใหบริษัทมีผลประกอบการที่ดี ทางตลาด
หลักทรัพยก็อาจจะบังคับใหบริษัทตองรีบเรงหาทางแกไข
นอกจากผูถ ือหุนแลว บริษัทยังตองรับผิดชอบตอพันธมิตร พนักงาน และ ลูกคา ดวย ผูมีสว นได
สวนเสียเหลานี้นับวันก็จะมีความคาดหวังตอบริษัทเพิ่มมากขึ้น พันธมิตรหวังวาเราจะขยายธุรกิจกับพวก
เขามากขึ้น พนักงานหวังวาจะไดรับเงินเดือนสูงขึ้น หรือไดคา คอมมิสชันมากขึ้น ในขณะที่ลูกคาก็
คาดหวังวาจะไดรับสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น หากบริษัทไมสามารถตอบสนองตอความคาดหวังเหลานี้ได
พันธมิตรก็อาจจะตีจาก ลูกคาก็พรอมที่จะผละไปซื้อสินคาและบริการจากคูแขง และ พนักงานของเราก็
อาจจะผละหนีไปเชนกัน
กอนหนานีบ้ ริษัทเห็นวาความสําเร็จอยูที่การบริหารจัดการโดยพิจารณาจากภายในบริษัทไปสูภายนอก
เชนพยายามพัฒนาสินคาใหดีขึ้น ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แตปจจุบันนี้เราทราบแลววาความสําเร็จอยูท ี่การเขาใจความตองการของผูมีสว นไดสว นเสียทั้งหมด และ
พยายามตอบสนองความตองการเหลานั้นใหดีที่สุด การบริหารจัดการยุคใหมจึงเปลี่ยนไปเปนการ
พิจารณาจากภายนอกเขามาสูภายใน

.
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ไอทีเปนทั้ง Enabler และตัวอันตราย
 ไอทีเปนตัวการที่ทําใหเกิดความกาวหนาของโลก
 การใชไอทีอาจทําใหบริษัทลมจมไดในพริบตา
 การใชไอทีอาจทําใหเราเปนหนี้มหาศาลได
 การใชไอทีอาจทําใหเราถูกแบล็กเมลได
 การใชไอทีอาจทําใหเด็กและเยาวชนของเรากลายเปนคน

ที่กาวราว เห็นแกตัว และลุมหลงในกามราคะได

ไอทีเปนเทคโนโลยีที่ทําใหสิ่งที่ไมเคยคิดฝนมากอนวาจะทําได กลายเปนความจริง
ขึ้นมา เราจึงใชคําวา Enabler ในคําบรรยายชุดนี้ ทานผูอา นจะไดรับทราบรายละเอียด
การประยุกตตาง ๆ ที่ไมนาเปนไปได แตก็ทําไดจริง
อยางไรก็ตาม ไอทีก็เปนตัวอันตรายหากไมรูจักใช หรือไมรูวิธีบริหารไอทีใหเชื่อง
ยกตัวอยางการใชงานที่อาจทําใหเกิดปญหาได เชน หลายปมาแลวสนามบินเดนเวอรแหง
ใหมสรางเสร็จตามกําหนดแตเปดใหบริการไมได เพราะบริษัทที่รับเหมาพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรควบคุมกระเปา ไมสามารถสงมอบงานได การเปดตองลาชาไปเปนป และ
เสียเงินไปวันละหนึ่งลานเหรียญ ปญหานี้ไมไดเกิดจากไอทีโดยตรง แตเกิดจากการที่ไม
สามารถสรางระบบไอทีไดตามที่คาดหวังไว
ปญหาโดยตรงก็คือ ไอทีทําใหการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราทั่วโลกรวดเร็วขึ้น คนไทย
อาจไมคุนเคยหรือเกงในการคิด และ ปองกันการเก็งกําไรจากเงินบาท ดังนัน้ เราจึงพายแพ
แกกลุมคนที่เกงในการใชระบบไอทีซื้อขายเงินตรา จนทําใหเงินสํารองของเราหมดคลัง
ผูที่ชอบเก็บความลับ หรือรูปที่ลี้ลับของตนไวในคอมพิวเตอร หากไมรูจักระแวดระวังก็
อาจถูกลวงเอาความลับไปแบล็กเมลได
ดังนัน้ แมคอมพิวเตอรจะเปนประโยชนมหาศาล ก็อาจเปนตัวอันตรายสําหรับเราได
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เราจําเปนตองรูจักใชไอที
 เราจะรูจักการใชไอทีเหมือนกับการรูจักใชหมอขาวไฟฟา

ไมได เพราะการใชไอทีซับซอนกวา
 เราตองรูวาไอทีมีประโยชนและโทษที่ตรงไหน
 เราตองรูวาวิธีการใชไอทีใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นเขาทํากันอยางไร
 เราตองรูเทาทันบริษัทไอทีที่พยายามขายสินคาไอทีใหเรา

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความซับซอนมากกวาเทคโนโลยีอื่น ความซับซอนไมไดอยูที่
ตัวอุปกรณหรือวงจรภายใน เพราะนั่นเปนเรื่องที่ผูออกแบบและผูผลิตจะตองจัดการเอง
แตความซับซอนอยูที่การใช กลาวคือการใชไอทีนั้นเกี่ยวของกับสิ่งตาง ๆ คอนขางมาก
เชน เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารและจัดเก็บขอมูลรวมกับพันธมิตร เกี่ยวกับกระแสงาน
ภายในบริษัท เกี่ยวกับการทํางานใหมีประสิทธิภาพในแบบตาง ๆ และที่สําคัญเกี่ยวกับกล
ยุทธในการทําธุรกิจของบริษทั เอง ดังนั้นถาหากเราไมรูจกั ใชไอทีใหเปนประโยชนมาก
ที่สุดแลว ไอทีจะกลายเปนตัวถวงไมใหบริษัทประสบความสําเร็จ
บริษัทจําเปนตองทราบวาไอทีมีประโยชนทางดานใดบาง และการใชนั้นจะตอง
ระมัดระวังในดานใดบาง การใชไอทีในงานตาง ๆ ลวนเกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูลไวใน
ฐานขอมูล หากบริษัทไมรูจักเก็บรักษาและดูแลฐานขอมูลใหดี ขอมูลอาจไมเปนปจจุบัน
หรืออาจถูกผูประสงครายทําลาย สงผลใหบริษัทเกิดปญหารายแรงไดทันที
ผูบริหารจะตองเรียนรูวา การใชไอทีในบริษัทอื่น ๆ ที่วา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั้นเขาทํากันอยางไร ใชทางดานใดบาง เพือ่ ที่จะไดนาํ แนวคิดมาปรับใชบาง
ทุกวันนี้บริษัทไอทีจาํ นวนมากสนใจแตจะขายสินคาอยางเดียว ดังนั้นเราจะตอง
ระมัดระวังไมเชื่อถือคําพูดของบริษัทเหลานี้มากเกินไป ตองนํามาพิจารณา และสอบถาม
จากที่ตา ง ๆ หลาย ๆ แหง
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การใชไอทีของไทย
 เริ่มตนมานานแลวแตยังจับทิศทางไมได
 เราเปลี่ยนจากการลองผิดลองถูก มาเปนการขยายตัว

มา
เปนการควบคุม และขณะนี้เริ่มคิดในดานการสงเสริม
 เราขาดการพัฒนาอุตสาหกรรมไอที
 เราขาดงานวิจัย งานพัฒนา และ องคความรูด
 านไอที
 ผลก็คือ ไอทีกาวหนามากกวาที่เราจะตามไดทัน

ไดกลาวมาแลววาประเทศไทยใชไอทีมานานแลว แตการใชของไทยเรากลับกาวหนาสู
ประเทศเพื่อนบานอื่น ๆ ไมได อยางเชนปจจุบันสิงคโปรเปนศูนยกลางของบริษัทขามชาติ
ดานไอทีที่ดูแลการขายสินคาในไทย หรือมาเลเซียก็มีบริษัทที่สงสินคาไอทีมาขายในไทย
แตไทยเองไมไดมีกจิ การไอทีในระดับนานาชาติเลย (แมแตทางดานโทรคมนาคมของไทยก็
ไปไดแคเขมรและลาว) ที่เปนเชนนี้เพราะรัฐบาลไทยในอดีตไมเขาใจความสําคัญของไอ
ที (ไมมีวิสัยทัศน) คือเห็นวาไอทีเปนของฟุมเฟอยที่ไมจาํ เปน แทนที่จะเห็นเปนเครื่องมือ
กลยุทธในการพัฒนา ดังนั้นตอนแรกจึงคุมกําเนิดอยางเขมงวด ตอมาเมื่อเห็นสิงคโปร
กาวหนาดวยไอทีก็เริ่มเปลี่ยนแนวคิดมาสงเสริม แตกวาจะกลับลําไดกช็ าไปมากแลว
ผลของการไมมีวิสัยทัศน ทําใหเราขาดการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไอที เรา
เนนการสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องไฟฟา และอุตสาหกรรมที่ไดรับการขนานนามวาเปน
Sun set industry ตัวอยางเชน แมกระทั่งบัดนี้ รัฐบาลก็ยังไมเคยจัดตัง้ สถาบันการศึกษา
ทางดานไอทีโดยตรง ไมไดคิดสรางความเปนเลิศดานไอทีใหแกคนไทย ผลก็คือ เราขาด
นักวิจยั ดานไอที
ในขณะนีไ้ อทีกาวหนารวดเร็วมาก การที่เราตามไมทัน ทําใหเราตองเสียเงินเปนคา
เรียนรูและทรัพยสินทางปญญาใหประเทศอื่น ๆ เปนจํานวนมาก
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IT 2010
 ความทาทายของโลกยุคโลกาภิวัตน
 การกาวสูสงั คมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
สามองคประกอบหลัก
Promote
Innovation

Build
Human Capital

KnowledgeKnowledgeBased
Economy

– การลงทุนในการสรางทรัพยากรมนุษย
– การสงเสริมใหมีนวัตกรรมที่ทนั ตอโลก
– การลงทุนและสงเสริมใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ และ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง

Strengthen
Information Infrastructure
& Industry

เมื่อราวป 1996 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ หรือ เนคเทค
ในฐานะสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ได
นําเสนอนโยบาย IT 2000 ตอ คณะรัฐมนตรี เนื้อหาของนโยบายนั้นเนนไปที่การจัดใหมี
โครงสรางพืน้ ฐานสารสนเทศ หรืออีกนัยหนึ่งคือมีโทรศัพทพื้นฐานไปทั่วประเทศ มีการ
ใชไอทีในภาครัฐเพื่อใหเกิดการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) และ การพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูดา นไอทีมากขึ้น
เมื่อป 2000 เนคเทคไดนําเสนอนโยบายใหม เรียกวา IT 2010 นโยบายนีย้ ังคงยึด
แนวทางคลายนโยบายเดิม แตไดปรับเปลี่ยนใหเนนไปสงเสริมนวัตกรรมและงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยที่นโยบายเดิมไมไดแตะตองดานนี้มากอนเลย
ครม. เห็นชอบกับนโยบายนี้ และกําหนดใหหนวยงานตาง ๆ ทําแผนยุทธศาสตรดา นไอ
ทีใหสอดคลองกับนโยบาย และยุทธศาสตรในนโยบายนี้ แมวา ครม. ยุคหลัง ๆ นีจ้ ะเขาใจ
ไอทีมากขึ้น แตก็ยังไมซาบซึ้งในเรื่องการประยุกตไอที ดังนั้นการประยุกตที่เปนแนวคิด
กลยุทธระดับประเทศจากผูบ ริหารระดับสูงจึงไมมีเลย (อาจจะมีเหมือนกันในอดีต แต
วิเคราะหดแู ลวนาจะเปนกลยุทธหาเงินมากกวา) ดวยเหตุนี้เองถึงแมวา จะมีนโยบายที่นาจะ
ดี แตการนําไปใชก็ยังคงย่าํ อยูกับที่เหมือนเดิม
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ยกระดับประสิทธิภาพในการผลิตโดยใชไอที
สงเสริมการสงออก
สงเสริมการคาบริการ
สงเสริมการบริโภคจาก
ผูประกอบการภายในประเทศ

ขยายฐานการตลาดโดยใชไอที
ใชไอทีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางดานการเกษตร
เนนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไอทีที่มีศักยภาพ

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

ลดความเหลื่อมล้ําของการ
เขาถึงสารสนเทศและความรู (Digital
Divide)
เพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับ
ประชาชน (Quality of Life)
สงเสริมการเรียนรู
(Learning Society)

สรางมูลคาเพิ่มใหกับอุปกรณ
ที่มีอยูแลว (Value-added)
ลดความเหลื่อมล้ําโดยลงทุนอยางเหมาะสม
(Equity)
วางแผนกาวกระโดดในระยะยาว
(Quantum-jump)

กลยุทธ ตามนโยบาย IT2010
eCommerce

eIndustry

eGovernment

eSociety

eEducation

มาตรการและแนวทาง
กฎหมายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

จัดใหมี Thailand Exchange

ระบบการชําระเงินผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสที่ปลอดภัย

สงเสริมการใชไอทีในภาคการผลิต

สรางความตระหนักและความเขาใจ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอม
สรางตลาดใหภาคเอกชนผาน eProcurement ของภาครัฐ
พัฒนาบุคลากร

จัดใหมขี อมูลทางดานการตลาด
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตใหมี
และแลกเปลี่ยนความรู
สงเสริมอุตสาหกรรมไอทีเพื่อลดการนําเขาและ
เพื่อการสงออก

จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่ สงเสริมการใชไอทีในภาคการเกษตร
เหมาะสมและสงเสริมอุตสาหกรรมไอ
ทีของไทย

จัดทําแผนแมบท
สรางโอกาสในการเขาถึงสารสนเทศและ
จัดใหมีหนวยงานติดตามและสนับสนุน ความรู
ปรับปรุงระบบงานและการจัดระบบ สงเสริมชุมชนและองคกรแหงการเรียนรู
ขอมูลทัง้ ในสวนกลางและองคกรทองถิ่น ตลอดชีวิต
พัฒนาขาราชการใหมีทักษะ
พัฒนาทักษะของประชาชนในการเขาถึงและ
ปรับกฎหมายและกฎระเบียบให
ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
เอื้ออํานวย
สงเสริมการใชไอทีเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและ
ชีวิต
สงเสริมอุตสาหกรรมสารสนเทศของไทย
สรางความตระหนักและความเชี่อมั่นของ สนับสนุนการใชไอทีเพื่อวัฒนธรรม และ
ความเอื้ออาทรในสังคม
ประชาชน
สงเสริมการจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน
สารสนเทศทีเ่ หมาะสมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมไอทีของไทย

ยกระดับครูใหมีทกั ษะดานไอที
(Teachers’ Training)
เรงผลิตฐานความรู (Content
Development)
สรางเครือขายการศึกษาทีม่ ีระบบบริหาร
จัดการทีด่ ี (Networking)
สนับสนุนการใชไอทีเพื่อยกระดับ
ความสามารถทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
จัดใหมีโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศและ
สงเสริมอุตสาหกรรมไอทีของไทย

กลยุทธตามนโยบาย IT 2010 แบงออกเปนหาดาน แตละดานใชคาํ วา e นําหนา ใน
ความหมายวาเปนกลยุทธที่ใชระบบอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการทําใหสาํ เร็จ เชน
e-Commerce เปนกลยุทธที่เนนการใชอนิ เทอรเน็ตเปนเครื่องมือในงานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสรูปแบบตาง ๆ เชน การขายสินคา การประมูลสินคา เชน ในชวง 2547
บริษัท กสท. ไดจดั ประมูลงานโทรศัพทมือถือรุนที่ 3 ผานระบบ e-Auction
e-Industry เปนกลยุทธที่เนนการนําไอทีมาใชในงานอุตสาหกรรม ซึ่งคําวาอุตสาหกรรม
ในที่นี้หมายถึงการผลิต และรวมไปถึงทางดานการเกษตรดวย นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึง
การผลักดันใหเกิดการจัดเก็บขอมูลทางตลาดดวย
e-Government เปนกลยุทธสําหรับหนวยงานภาครัฐในการจัดใหมีบริการประชาชนผาน
ระบบอินเทอรเน็ต รวมทั้งการใหคาํ แนะนําตาง ๆ การกรอกแบบฟอรมขอทําธุรกรรมกับ
หนวยงานรัฐ
e-Society เปนกลยุทธสําหรับการจัดใหประชาชนทุกหมูเหลารูจักใชไอทีใหเปนประโยชน
การสงเสริมใหรูจักการเรียนรูตลอดชีวติ
e-Education เปนกลยุทธในการจัดการศึกษาใหแพรหลายไปทั่วประเทศโดยอาศัยไอที

11

เปาหมายการพัฒนา ICT

สง
ออก

การยกระดับของประเทศไทย

อุตสาหกรรม
ICT:
ไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร
โทรคมนาคม
ซอฟตแวร

เพิ่มขีด
ความสามารถ
ของการแขงขัน

สรางสังคม
คุณภาพ และเปนสังคม
แหง
ภูมิปญญาและ
การเรียนรู

การพัฒนาที่
ยั่งยืน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และความรู
เปน enabling technology

เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสสารสนเทศและการสื
ารสนเทศและการสื่อ่อสาร
สาร เครื
เครื่อ่องมื
งมืออชชววยพั
ยพัฒฒนาประเทศ
นาประเทศ
ตลาดในประเทศ
ตลาดในประเทศ จะช
จะชววยให
ยใหเเกิกิดดกํกําาลัลังงในการพั
ในการพัฒฒนาเทคโนโลยี
นาเทคโนโลยี

นอกจากการกําหนดกลยุทธแลว นโยบายนี้ยงั กําหนดเปาหมายในการพัฒนาไอที
(ปจจุบันนิยมเรียกวา ICT กลาวคือ C ที่เพิ่มเขามานั้น มาจาก Communication หมายถึงการ
สื่อสาร) วาเปนการตองการยกระดับความสามารถของประเทศไทยในดานตาง ๆ
ปจจุบันนี้เมื่อเทียบประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ แลว จะพบวาประเทศไทยมี
ความสามารถในการแขงขันนอยกวาอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะในดานคุณภาพของคน
ดังนัน้ นโยบาย IT 2010 จึงเนนในดานการสรางสังคมไทยใหมีคุณภาพมากขึ้น และ เปน
สังคมแหงภูมปิ ญญาและการเรียนรู เรื่องนี้เปนความทาทายอยางยิ่ง เพราะถึงแมวา เราจะ
สามารถใชไอทีทําเรื่องนี้ได แตก็ตอ งเปนสิ่งที่เยาวชนและสังคมไทยตองการดวย จุดนี้นา
เปนหวงเพราะเรายังไมตระหนักถึงภัยคุกคามจากประเทศตางๆ ไมวา จะจากตะวันตก จาก
จีน หรือ จากประเทศที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว หากไทยเราไมเรงรีบสรางความสามารถ
ใหมากขึ้น เราจะไมอาจพัฒนาเศรษฐกิจใหเขมแข็งได และแนที่สุดเราจะทําไดแตการนํา
ทรัพยากรอันเริ่มมีจาํ กัดของเราออกขายจนหมดตัว
เรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ทําอยางไรเราจึงจะพัฒนาประเทศของเราใหมี
ความสามารถไดอยางยัง่ ยืน อีกนัยหนึง่ ก็คือตองคอยปรับปรุงความสามารถของเราใหเพิ่ม
มากขึ้นอยางตอเนื่อง นี่เปนประเด็นที่เราจะตองนํามาชวยกันขบคิดอยางจริงจัง
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การจัดลําดับความสําเร็จทางเทคโนโลยีโดย UNDP
ป 2001 (Technology Achievement Index)
เราต
เราตอองพั
งพัฒฒนาไอที
นาไอที
เพื
เพื่อ่อนํนําาประเทศไทย
ประเทศไทย
ให
ใหกกาาวไปสู
วไปสูกกลุลุมมทีที่ ่ ๒๒ โดยเร็
โดยเร็ววทีที่ส่สดุ ดุ

มาเลเซีย อยูกลุมที่
๒
สิงคโปร
อยูกลุมที่ ๑

(ที่มา: UNDP Human Development Report 2001.)

นี่เปนตัวอยางของผลการศึกษาของหนวยงาน UNDP ซึ่งไดแสดงใหเห็นชัดวา ประเทศ
ของเรานั้นจัดอยูใ นกลุมที่สาม คือ กลุมยอมรับใชเทคโนโลยีตาง ๆ อยางเซื่อง ๆ และ
รวดเร็ว ใครมีอะไรออกมาใหม เราก็จะซือ้ มาใชบาง และเราก็เพลิดเพลินกับการซื้อ โดย
ไมไดคิดจะสรางเอง ยกตัวอยางทางดานไอทีเอง เราจะพบวา เยาวชนของเราเวลานี้มี
โทรศัพทที่มีความสามารถสูง ๆ และราคาแพงใช ทั้ง ๆ ที่ยังหาเงินใชเองไมได บริษัท
หลายแหงก็หาซื้ออุปกรณราคาแพงมาใชโดยไมไดคาํ นึงถึงวามีประโยชนหรือไม แมแตใน
ภาครัฐเอง หนวยงานหลายแหงก็จัดซือ้ อุปกรณประชุมทางไกลมาใชโดยแตละป จะไดใช
สักหนึ่งหรือสองครั้งก็ยงั ยาก แตกจ็ ดั ซือ้ ไปแลวเปนเงินหลายลานบาท และไมชาอุปกรณ
เหลานี้ก็จะหมดอายุ ใชการไมได
นโยบายไอที 2010 ตั้งเปาที่จะขยับประเทศของเราใหกาวจากการเปนผูตามไปเปน
ผูสรางเทคโนโลยีบาง หากทําไดก็เปนเรื่องดี แตเราตองปรับเปลี่ยนอุปนิสัยหลายอยาง
ของคนไทยกอน เริ่มตนสุดเราจะตองหัดใหคนไทยรูจักประดิษฐคิดคน ออกแบบ
ผลิตภัณฑตา ง ๆ และนวัตกรรมไดเอง ตองสงเสริมใหมีบริษัทที่ผลิตสินคาไฮเทคทางดาน
ไอทีมากขึ้น และตองรณรงคใหคนไทยซื้อสินคาไอทีของไทยมากขึ้น และตองพยายาม
สรางซอฟตแวรสําหรับพวกเราคนไทยดวยกันมากขึ้น
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เราจะพัฒนาไอทีใหไปโลดไดอยางไร
 ผูบริหารประเทศตองใชไอทีเปนเครื่องมือกลยุทธ
 ผลักดันการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไอที
 ผลักดันใหคนไทยเรียนรูไอทีระดับรากหญา
 ผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับไอที
 ผลักดันใหคนไทยใชสน
ิ คาไอทีไทย
 ผลักดันใหมีการปกปองคุมครองนวัตกรรมไทย

การสรางความสามารถทางดานไอทีของเรานั้น เปรียบเสมือนกับการวิ่งไลเกาะรถไฟที่
เราพลาดไมไดขึ้นไปเหมือนกับประเทศอื่น ๆ เราตองออกแรงเต็มที่เพราะรถไฟจะไมหยุด
รอเราอยางแนนอน เรื่องที่สาํ คัญที่สุดก็คือผูบริหารประเทศจะตองรูจักใชไอทีเปนกลยุทธ
นาเสียดายที่แมวา ยุคนี้เราจะมีนายกรัฐมนตรีที่เปนนักไอที แตปญหาที่ทานตองประสบมี
มากเหลือเกินจนทานไมสามารถใหความสนใจตอเรื่องไอทีไดเต็มที่ นอกจากนั้นหากทาน
ผลักดันมากนัก คนก็จะมองวาทานมีผลประโยชนทับซอน ดังนั้นหนาที่ในการผลักดันจึง
ตองไปอยูที่รองนายกรัฐมนตรี และ รมต. กระทรวงไอซีที (ขณะเขียนเรื่องนี้ ยังไมแนใจใน
อนาคตของกระทรวงไอซีที ในรัฐบาลชุดใหม)
ในสไลดที่แลว ไดอธิบายกลยุทธเกี่ยวกับสินคาไอทีไปแลว คราวนี้ขอกลาวถึงเรื่องอื่น
ๆ เชน การผลักดันใหคนไทยระดับรากหญาทั่วไปรูจักไอทีดว ย นั่นก็คือตองกําหนดวา
ความรูพื้นฐานที่เรียกวา IT Literacy มีอะไรบาง (Literacy ทั่วไปหมายถึงการรูจัก อาน
เขียน และ คิดเลข นั่นคือ Read - Write – Arithmetic เขียนยอ ๆ วา 3R) คนทั่วไปจะตอง
เขาใจวาไอทีเปนเครื่องมือ ไมใชของวิเศษ และเปนเครื่องมือที่เราตองรูจ ักใชประโยชนให
เต็มที่ นอกจากนั้นเราจะตองเริ่มปกปองทรัพยสินทางปญญาของไทย ที่ถูกถายทอดออกมา
เปนนวัตกรรม นั่นคือตองชวยกันดูแลใหคนไทยที่คิดนวัตกรรมไดประโยชนจากการคิด
ของเขาไดเต็มที่ ไมใชไปกอปปนําความคิดของเขามาหาประโยชนเขาตัวเอง
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องคประกอบและการใชไอที

ในตอนตอไปนี้ จะไดอธิบายองคประกอบของไอทีอยางคราว ๆ โดยเนนองคประกอบ
ที่สําคัญหกประการ นั่นก็คือ
1.

ฮารดแวร หมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร และ อุปกรณทั้งหลายที่นํามาเชื่อมตอกับ
คอมพิวเตอร (เราเรียกวาอุปกรณรอบขาง – Peripheral)

2.

ซอฟตแวร หมายถึงโปรแกรมตาง ๆ ที่เราจัดทําขึ้นเพือ่ บังคับใหคอมพิวเตอรทํางาน
ตามที่เราตองการ โปรแกรมเหลานี้อาจเรียกอีกอยางวาชุดคําสัง่

3.

ขอมูล หมายถึงขอเท็จจริงตาง ๆ เกี่ยวกับคน สิ่งของ เหตุการณ หรือ เรื่องอื่น ๆ ที่เรา
สนใจ ขอมูลทําใหเราเขาใจเรื่องเกี่ยวกับคน สิ่งของ หรือเหตุการณเหลานั้น

4.

ระบบเครือขาย หมายถึงเทคโนโลยีที่ชวยใหเราเชื่อมโยงคอมพิวเตอรที่อยูตา ง
สถานที่ ตางอาคาร ใหสามารถทํางานรวมกันได สือ่ สารถึงกันได ระบบเครือขายที่
สําคัญในยุคปจจุบันก็คือระบบ อินเทอรเน็ต

5.

บุคลากร หมายถึงบุคคลที่ทําหนาที่ตา ง ๆ เกี่ยวกับไอทีเพือ่ ใหเกิดผลงานตามที่
กําหนดไว เชน เดินเครื่องคอมพิวเตอร บันทึกขอมูล เขียนโปรแกรม

6.

ระเบียบปฏิบัติ หมายถึงขอกําหนดตาง ๆ ในการใชไอทีใหเกิดผลลัพธที่ตองการ
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ความหมายของไอที
 ไอที คือ Information Technology
 หมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับเรื่องขอมูลขาวสาร

โดย

หลัก ก็คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยี
โทรคมนาคม
 บางทีก็หมายรวมถึง ระบบอัตโนมัติ ระบบงานพิมพ
ระบบโทรทัศน ดวยเพราะเรื่องเหลานี้กําลังหลอมรวมกัน
 ปจจุบันนิยมเรียกวา ICT

ในตอนแรกนี้เราควรทําความเขาใจคําวา IT หรือ Information Technology กอน คํานี้
โดยทั่วไปหมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรนั้นมีความสามารถพื้นฐานในดานการบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นแลว
นํามาประมวลผล จัดทําเปนรายงานตาง ๆ เชน ในงานบัญชี เราก็ใชคอมพิวเตอรบันทึก
รายการสัง่ ซือ้ สินคาของลูกคา แลวคํานวณยอดรวม คํานวณสวนลด คํานวณภาษี คํานวณ
คาสงสินคา แลวจัดทําใบสงของ และ ใบแจงหนี้เพือ่ สงใหลูกคา ขอมูลเหลานี้เมื่อครบ
เดือนก็นาํ มาคํานวณเปนรายงานภาษียื่นตอกรมสรรพากร และ ใชเพือ่ ตรวจสอบการชําระ
หนี้ของลูกคาไดอยางรวดเร็ว
สําหรับการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น เขามามีสว นรวมดวยก็ตรงที่ การบันทึกขอมูลนั้น
อาจเกิด ณ จุดที่อยูหางไกลจากเครื่องคอมพิวเตอร แตกส็ ามารถสงขอมูลผานระบบ
โทรคมนาคมจากจุดบันทึกขอมูลมายังเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว หากมีแตเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยไมมีระบบโทรคมนาคม ก็เกิดความยุง ยากที่จะตองใหคนถือขอมูลมาสง
ใหพนักงานคอมพิวเตอร เมื่อรวมทั้งสองเทคโนโลยีเขาดวยกันจึงเกิดประโยชนมาก
คําวาICT นั้น กรรมาธิการการศึกษาของรัฐสภาอังกฤษไดเสนอวาความหมายของ IT
ตามที่กลาวขางตนนั้นยังไมชัด ควรเพิ่มคําวา Communication เขาไปดวย ตอจากนั้นทาง
UNESCO ก็เริ่มใชตาม และแพรตอ ไปทั่วโลก รวมทั้งไทยดวย แตความจริงแลวก็ไมไดมี
ความหมายตางจาก IT เลย
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ความหมายของคอมพิวเตอร-ฮารดแวร
 คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําหรับคํานวณ และ

ประมวลผล นั่นคือสามารถเก็บขอมูลตาง ๆ ทั้งที่เปน
ตัวเลข ตัวอักษร เสียง และ ภาพ เอาไวไดเปนจํานวน
มหาศาล จากนั้นจึงนําขอมูลเหลานี้มาประมวลผลให
เปนรายงาน หรือภาพกราฟตาง ๆ ตามที่เราตองการได
อยางรวดเร็ว นอกจากนั้นยังกาวหนาจนถึงขั้นสามารถ
พูดสงเสียงเปนคําตอบ หรือ ฟงคําสั่งเปนเสียงพูดได

เครื่องคอมพิวเตอรนั้นเดิมทีพัฒนาขึ้นใหทําหนาที่เปนเครื่องคํานวณแบบอัตโนมัติ จุด
นี้คือความแตกตางระหวางคอมพิวเตอรกับเครื่องคิดเลขทั่วไป กลาวคือ เครื่องคิดเลข
นั้นผูใชจะตองคอยกดปุมคําสั่งและตัวเลขที่จะคํานวณตอเนื่องกันไป แตสว นเครื่อง
คอมพิวเตอรนนั้ ผูใชคิดไวกอ นวาจะตองคํานวณอะไรบาง มีขั้นตอนอยางไร
จากนั้นจึงนํารายละเอียดที่เปนขั้นตอนเหลานี้มาเขียนเปนคําสัง่ ที่เรียกวาโปรแกรม
แลวปอนเขาไปใหคอมพิวเตอรเก็บไว รวมทั้งจัดเตรียมขอมูลใหพรอมดวย (ขอมูล
บางอยางตองปอนไปเก็บไว แตขอ มูลบางอยางปอนเมื่อเกิดขอมูลนั้น) โปรแกรมจะ
บังคับใหคอมพิวเตอรทํางานตามคําสัง่ จนไดผลลัพธตามตองการ
ตอมาก็มีผูนําคอมพิวเตอรไปใชในงานอื่น ๆ เชน งานพิมพเอกสาร (โปรแกรมพิมพเอกสาร
ประกอบดวยคําสัง่ รับการปอนตัวอักษร จัดเรียงตัวอักษร จัดหนา ตัดคําในประโยค
ภาษาไทย ขึ้นบรรทัดใหม ฯลฯ สวนขอมูลก็คือ ตัวอักษรที่พิมพเขาไปนั่นเอง) ตอมา
ก็นําคอมพิวเตอรไปใชในการควบคุมอุปกรณเครื่องจักร (โปรแกรมควบคุม จะรับ
ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพการทํางานของเครื่องจักร เปรียบเทียบวาตรงกับสถานภาพที่
ตองการหรือไม หากไมตรงก็สงคําสั่งไปปรับเปลี่ยนการทํางาน) และมาระยะหลังนี้
เปนการใชคอมพิวเตอรในการทํางานกับภาพตาง ๆ รวมถึงการสรางภาพยนตร
แอนิเมชัน (Animation) หรือการสรางภาพเคลื่อนไหวเชนไดโนเสารวงิ่ ได
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ฮารดแวร
หนวยความจํารอง
หนวยอินพุต

หนวยความจําหลัก
หนวย
หนวย
ควบคุม คํานวณ

หนวยแสดงผล

เครื่องอื่น ๆ ที่อยูในเครือขาย

ฮารดแวร คือตัวเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่มองเห็นอยูทวั่ ไป ประกอบดวย
1. อุปกรณอินพุต (Input devices) เปนอุปกรณสาํ หรับอานขอมูลตาง ๆ เชน แปนพิมพ
เครื่องอานรหัสแทง เครื่องอานบัตรแมเหล็ก สแกนเนอร กลองถายภาพดิจิทัล ฯลฯ
2. อุปกรณเอาทพตุ (Output devices) เปนอุปกรณสาํ หรับแสดงผลที่คํานวณ หรือ
ประมวลผลไดจากคอมพิวเตอร เชน เครื่องพิมพ จอภาพ ลําโพง ฯลฯ
3. หนวยความจํา (Memory) เปนที่เก็บบันทึกคําสัง่ สําหรับการคํานวณและขอมูลที่จะใช
ในการคํานวณ หนวยความจําควรจะใหญมากพอที่จะทํางาน
4. หนวยควบคุมและหนวยคํานวณ เปนชิปวงจรที่เรียกวา Processor และบริษัทที่มี
ชื่อเสียงในการผลิตชิปโพรเซสเซอรนี้ก็คือบริษัทอินเทล สวนชิปที่จําหนายอยูใน
เวลานี้มีหลายแบบ เชน Pentium IV และ Celeron
5. หนวยความจํารอง (Secondary Storage) เปนหนวยความจําที่สามารถเก็บขอมูลได
อยางถาวรเปนจํานวนมากกวาหนวยความจําขางตน ที่ใชกันมากก็คือ ฮารดดิสก ที่
สามารถเก็บขอมูลเปนตัวหนังสือไดหลายหมื่นลานตัว แผนซีดีรอม แผนดีวดี ี เทป
แมเหล็ก Thumb Drive
6. อุปกรณหรือแผนวงจรสือ่ สาร สําหรับใหคอมพิวเตอรตดิ ตอกับเครื่องอืน่ ๆ ได
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หนวยนับที่ใชในงานคอมพิวเตอร
 Bit กับ Byte เปนหนวยนับขอมูลเล็กสุด
 Hertz

เปนหนวยนับความถี่ของสัญญาณไฟฟา
 Pixel – Picture Element เปนหนวยนับจุดภาพใชกับการ
วัดความละเอียดของภาพ (Resolution)

Bit มาจากคําวา Binary Digit คือตัวเลขฐานสองที่มีเพียงสองตัวคือ 0 กับ 1 และเปนคา
พื้นฐานที่สุดในคอมพิวเตอร เพราะตรงกับสถานะที่วดั ไดงา ยทางไฟฟา เชน มี หรือไมมี
กระแสไฟฟาไหลผาน แตในเมื่อมีเพียง 0 กับ 1 จึงนําไปใชแทนคาอืน่ ๆ ไดเพียง 2 คา ซึ่ง
ไมพอที่จะแสดงสถานะที่มีคาหลาย ๆ คา ดังนัน้ จึงตองใชหลาย ๆ บิตมาตอกันเชน
ใช 2 บิต แทนได 4 คาคือ 00, 01, 10 และ 11 หากใช 3 บิต ก็แทนได 4 คา คือ 000, 001,
010, 011, 100, 101, 110 และ 111 เรื่อย ๆ ไปเชนนี้
ในการทํางานนั้นเราตองการใหคอมพิวเตอรเก็บบันทึกตัวเลขและตัวอักษรเอาไว เมื่อ
ไลดูจาํ นวนบิตแลวพบวา จํานวนที่เหมาะคือ 8 บิต ซึ่งสามารถแสดงคาไดถึง 256 คา จึงตก
ลงใชจาํ นวนนี้ และเรียกใหมวา Byte (ไบต) เปนอันวา 1 ไบต จึงตรงกับตัวอักษร 1 ตัวโดย
ปริยาย และบังเอิญอีกวา 1 ไบตนั้นสามารถแสดงไดทั้งอักษรไทยและอังกฤษพรอมกัน
Hertz เปนหนวยวัดความถี่ของสัญญาณไฟฟาตอหนึ่งวินาที เราไดยินคํานี้มาบอย ๆ
เมื่อมีผูพูดถึงความถี่ของคลื่นวิทยุ และเรานํามาใชในการวัดความเร็วของสัญญาณนาฬิกา
ในการควบคุมการทํางานของหนวยประมวลผลของคอมพิวเตอร
Pixel ใชกับการนับจุดภาพ เชนนับจุดภาพที่ปรากฏบนจอภาพ (เรียกวา Screen
resolution) เปนคาสองคา เชน 600x800 pixel

19

หนวยนับที่ใชในงานคอมพิวเตอร 2
 คอมพิวเตอรจําเปนตองใชหนวยนับขนาดใหญ
 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 ไบตหมายถึงตัวอักษรเพียงหนึ่งตัว ดังนั้นการใชหนวยไบตเฉย ๆ จึงไมพอเพียง
ที่จะแสดงขนาดของแฟมขอมูลหรือขนาดของอุปกรณ ดังนัน้ นักคอมพิวเตอรจึงไดคิด
หนวยขึ้นกํากับใหเขาใจขนาดตาง ๆ ไดงา ยขึ้น
หนวยความจํา จานแมเหล็ก แผนดิสก แผนซีดี แผนดีวดี ี ในปจจุบนั นี้ลวนระบุความจุ
ดวยขนาด MByte ขึ้นไป
ความเร็วที่ใชในการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรนับเปนหนวย Kilobit per second หรือ
Megabit per second เรียกยอ ๆ วา Mbps
ความเร็วของชิปประมวลผล วัดจากสัญญาณนาฬิกาเปน Mega Hertz หรือ Giga Hertz
ความเร็วในการทํางานของคอมพิวเตอรเคยวัดเปน MIPS หรือ Million Instruction Per
Second และ เคยวัดเปนจํานวนขอมูลธุรกรรมตอวินาที (Transaction Per Second)
ความเร็วในการพิมพดว ยเครื่องพิมพเลเซอรวัดเปนจํานวนหนาตอนาที
ความละเอียดของกลองถายรูปดิจิทัลวัดเปนจํานวนพิกเซล เชน 5 ลานพิกเซล หมายถึง
จํานวนจุดภาพในแนวตัง้ ของภาพคูณกับจํานวนในแนวนอน
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ความหมายของคอมพิวเตอร-ซอฟตแวร
 ซอฟตแวรเปรียบเสมือนใบสั่งงานใหฮารดแวรทํางาน
 ซอฟตแวรแบงออกเปนสองประเภทใหญ ๆ
 ซอฟตแวรระบบ

ใชควบคุมการทํางานภายในฮารดแวร
 ซอฟตแวรประยุกต ใชทํางานตามทีผ
่ ูใชตอ งการ เชน เลนเพลง ทํา
บัญชี บันทึกการขายสินคา ควบคุมเครื่องจักร ฯลฯ
 ไดมาดวยการซื้อซอฟตแวรสําเร็จมาใชโดยตรง หรือดวย

การพัฒนาขึ้นใชตามความตองการของบริษัท

ซอฟตแวรเปนชื่อกลาง ๆ สําหรับเรียกบรรดาโปรแกรมทั้งหลาย โปรแกรมเปนคําสัง่ ที่
ตองถูกตองจึงจะสามารถสั่งใหคอมพิวเตอรทํางานไดตามที่ตองการ การเขียนโปรแกรม
เปนงานที่ยุงยากอยางหนึ่ง เพราะตองเขียนคําสัง่ เปนภาษาคอมพิวเตอร และตองกําหนด
รายละเอียดการคํานวณตาง ๆ ใหถูกตองดวย (โปรแกรมที่มีขายทั่วไปนั้นมีขนาดใหญมาก
ดังนัน้ จึงมักจะมีที่ผิดพลาดอยูภายใน ขอผิดพลาดนี้นยิ มเรียกวา bug)
ซอฟตแวรระบบ ทํางานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณทั้งหมดนับตั้งแตเราเปด
เครื่องจนกระทั่งปด ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนเปนทั้งยามที่คอยดูแลสิ่งที่จะผานเขามาสู
คอมพิวเตอร และเปนผูจัดการที่คอยสั่งการใหเกิดการทํางานตาง ๆ ซอฟตแวรระบบที่
สําคัญไดแก ระบบปฏิบัติการ (Operating System) เชน Microsoft Windows และ Linux,
โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร, และ โปรแกรมชวยงาน (Utilities) ตาง ๆ
ซอฟตแวรประยุกต ทํางานตาง ๆ ตามที่ผูใชตองการรวมกับซอฟตแวรระบบ เราอาจ
เขียนคําสั่งใหคอมพิวเตอรอา นรหัสแทงบนสินคา ณ เคานเตอรแคชเชียรในหางเพือ่ นํามา
คํานวณยอดขายได แตในความเปนจริงแลว การอานรหัสแทงตองใชคาํ สัง่ จากสวนที่เปน
ซอฟตแวรระบบมาชวย ซอฟตแวรประยุกตแบงออกเปนประเภทตาง ๆ มากมาย สุดแทแต
ลักษณะของการประยุกต ซอฟตแวรประยุกตบางอยางก็มีขายเปนโปรแกรมสําเร็จ แต
บางอยางตองพัฒนาขึ้นเอง
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ความหมายของโทรคมนาคม
 ระบบโทรคมนาคม ชวยใหเราสามารถใชคอมพิวเตอร

จัดเก็บขอมูลทางไกลได และชวยใหเราสามารถสง
ผลลัพธไปใหผูรับที่อยูหางไกลออกไปหลายพันกม.ได
 ระบบโทรคมนาคม ชวยใหเกิดเครือขายคอมพิวเตอร
และทําใหผูใชคอมพิวเตอรทั่วโลกสื่อสารกันได
 ที่สําคัญคือทําใหเกิด ระบบอินเทอรเน็ต

ระบบโทรคมนาคมตรงกับภาษาอังกฤษวา Telecommunication System หมายถึง
เทคโนโลยีที่ทําใหเราสามารถสื่อสารติดตอกันทางไกลได ตัวอยางเชน ระบบโทรศัพท
วิทยุ และ โทรทัศน ระบบโทรศัพทพื้นฐานนั้นใชสายเคเบิลเปนตัวกลางในการสงขาวสาร
(ซึ่งก็คือเสียงพูดที่ถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณแมเหล็กไฟฟาแลว) สวนวิทยุและโทรทัศน ไม
ตองมีตวั กลาง เพราะสามารถสงคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากเครื่องสงไปยังเครื่องรับโดยตรง
ปจจุบันนี้ระบบโทรศัพทไดกาวหนาถึงขั้นเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ ซึ่งในทางปฏิบัติแลวใช
ทั้งการสื่อสารเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากตัวเครื่องไปยังเสาสัญญาณ และแปลงสงสัญญาณ
นั้นผานสายเคเบิลไปยังเสาสัญญาณที่อยูใ กลผูรับ จากนัน้ จึงแปลงสงสัญญาณไปยัง
โทรศัพทเคลื่อนที่ของผูรับอีกตอหนึง่
การมีระบบโทรคมนาคมที่ดี และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ (และทั่วโลก) ทําใหเกิด
แนวคิดในการนําคอมพิวเตอรมาเชื่อมตอใหสงขอมูลถึงกันผานระบบโทรคมนาคมเหลานี้
และนั่นทําใหเกิดวิชาการที่เรียกวา การสือ่ สารขอมูล (Data communication) และทําใหเกิด
เครือขายคอมพิวเตอรแบบตาง ๆ เครือขายคอมพิวเตอรที่มีอยูปจจุบันนี้หากเปนเครือขาย
ขนาดใหญก็ตอ งใชเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปนพื้นฐาน และสวนใหญตองอาศัยสายเคเบิล
เปนตัวเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกัน เครือขายแบบใหมที่ไมตองอาศัยสายเคเบิล
เรียกวาเครือขายไรสาย (Wireless network)
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เครือขายคอมพิวเตอร - ประเภท
 เรานิยมแบงเครือขายคอมพิวเตอรตามความกวางหรือ

ความใหญโตของพื้นที่ที่เชื่อมตออุปกรณ
 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)

เครือขายคอมพิวเตอรที่มีใชกันในปจจุบันอาจแบงไดเปน
1.

เครือขายแลน หมายถึงเครือขายที่ตดิ ตัง้ คอมพิวเตอรตา ง ๆ เอาไวใกลกัน เชน ใน
อาคารชั้นเดียวกัน หรือในอาคารหลังเดียวกัน บางทีก็ยงั นําอุปกรณที่ตอ งใชรวมกัน
เชนเครื่องพิมพ หรือ สแกนเนอร มาเชื่อมตอไวในเครือขายเดียวกันดวย

2.

เครือขายแคน เปนเครือขายที่ติดตัง้ ใชงานของหนวยงานกลุมเดียวกันในบริเวณที่ใกล
กัน เชน เครือขายของมหาวิทยาลัยขนาดใหญที่มีหลายอาคาร ปกติมักจะ
ประกอบดวยเครือขายแลนของอาคารตาง ๆ มาเชื่อมตอกัน

3.

เครือขายแมน เปนเครือขายที่เชื่อมโยงเครือขายแลนของหนวยงานที่มีสาขาหรือ
หนวยงานยอยตั้งกระจัดกระจายอยูทั่วไปในเขตเมืองใหญ

4.

เครือขายแวน (WAN) หมายถึงเครือขายที่มีคอมพิวเตอรเชื่อมตอกันกวางขวางทัว่
ประเทศ หรือ อาจกวางออกไปทั่วโลกก็ได เครือขายแวนที่เรารูจักกันดีในเวลานี้ก็คือ
เครือขายอินเทอรเน็ต

5.

เครือขายแวน (VAN) หมายถึงเครือขายขนาดใหญที่มีการใหบริการดานตาง ๆ แก
ผูใชเพิ่มเติมดวย เชน บริการคนขอมูล บริการคํานวณ ฯลฯ
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เครือขายแลน
 เครือขายคอมพิวเตอรจํานวนไมมากนักและเชื่อมโยงกัน

ในระยะใกล เชนในอาคารเดียวกัน หรือในชั้นเดียวกัน
 เหมาะกับใชในการทํางานรวมกัน เชน ระบบบัญชีที่
จะตองรวมกันใชขอมูลเดียวกัน หรือ ใชอุปกรณ
บางอยาง เชน เครื่องพิมพรวมกัน
 ประกอบดวยเครื่องแมขาย(Server) กับลูกขาย

เครือขายแลน เปนเครือขายพื้นฐานของหนวยงานตาง ๆ ทั้งขนาดเล็กและใหญ ใน
ปจจุบัน เพราะการทํางานทั้งหลายในหนวยงานตองการประสานกันทั้งทางดานการ
แลกเปลี่ยนขอมูล หรือ การสงผานเอกสารถึงกัน
การติดตั้งระบบแลนจําเปนตองจัดใหมชี องทางใหเครื่องคอมพิวเตอรสื่อสารถึงกันได
ปจจุบันเราอาจจะจัดใหมีการเดินสายเคเบิลเชื่อมกัน หรืออาจจัดใหมีระบบสื่อสารแบบไร
สาย คือคอมพิวเตอรใชอุปกรณสอื่ สารสงคลื่นวิทยุไปยังอุปกรณรับสัญญาณ (Access
Point) ซึ่งจะสงสัญญาณตอไปยังคอมพิวเตอรแมขายอีกตอหนึง่
ในอดีตผูผลิตคอมพิวเตอรไมไดผนวกอุปกรณเครือขายไวในเครื่องดวย ผูใชจาํ เปนตอง
หาแผนวงจรเครือขาย (LAN Card) มาติดตั้งเอง แตปจ จุบันนี้ผูผลิตสวนใหญไดตดิ ตั้งวงจร
เครือขายไวในตัวเครื่องดวยแลว แมแตเครื่องขนาดเล็กก็มีอุปกรณเครือขายไรสายติดตัง้
ระบบแลนโดยทั่วไปประกอบดวยคอมพิวเตอรแมขาย (Server ซึ่งอาจดูแลงานหลาย
อยาง เชน งานพิมพ, งานขอมูล) และ คอมพิวเตอรลูกขายอีกจํานวนหนึ่ง คอมพิวเตอร
เหลานี้ตอ งทํางานภายใตระบบปฏิบัติการเครือขาย เชน Windows 2000 หรือ Unix หรือ
Linux
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เครือขาย Campus Area Network
 ไดชื่อมาจากเครือขายในมหาวิทยาลัยซึ่งเปน Campus
 หมายถึงการเชื่อมโยงเครือขาย LAN จํานวนมากที่อยู

ตามอาคารตาง ๆ เขาเปนเครือขายเดียว และมักจะ
เดินสายสื่อสารหลัก (Back bone) เปน Fiber optics
เชื่อมระหวางอาคารตาง ๆ เพื่อใหสามารถสื่อสารขอมูล
ระหวางคอมพิวเตอรไดรวดเร็ว

คําวา Campus นั้นภาษาไทยใชคําวา “วิทยาเขต” แตที่จริงแลวไมตอ งเปนเรื่องของ
สถาบันการศึกษาก็ได อยางเชน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ กระทรวงสาธารณสุข ที่ กทม.
ซึ่งมีบริเวณกวางขวางใหญโต มีอาคารหลายหลังก็จัดเปน campus ได และ การจัดใหมี
เครือขายคอมพิวเตอรเชื่อมโยงผูใชที่อยูใ นอาคารทุกหลังไดทั่วกันหมดก็เปนเครือขาย
Campus Area Network หรือเครือขาย CAN
วิธีการจัดเครือขายในลักษณะนี้ปกติจะใหมีสายเคเบิลหลัก (Backbone cable) เชื่อมโยง
อาคาร สายเคเบิลนี้นิยมใชเสนใยแกวนําแสงซึง่ สามารถสงขอมูลจํานวนมากไดดว ย
ความเร็วสูง สวนที่เชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรในอาคารออกมานั้น นิยมใชสายเคเบิล
ทองแดงมาตอกับอุปกรณที่จะแปลงสัญญาณแสงในเสนใยนําแสงใหเปนสัญญาณ
แมเหล็กไฟฟาอีกตอหนึง่
โดยที่สายเคเบิลหลัก และ สายเคเบิลทองแดงนั้นเปนอุปกรณที่ติดตัง้ ภายในอาณา
บริเวณของหนวยงานเอง ดังนั้นจึงเปนสมบัติของหนวยงาน และหนวยงานอาจจะเลือกใช
อุปกรณแบบใดก็ได หรือหากไมพอใจระบบแบบที่อธิบายมานี้ ก็อาจจะเลือกใชวิธี
เชื่อมตอแบบอื่น ๆ ก็ได
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เครือขาย Metropolitan Area Network
 เครือขายคอมพิวเตอรที่กวางขวางมากเชื่อมโยงอาคาร

ตาง ๆ ที่อาจอยูตางสถานที่กันในเมืองเดียวกัน
 เชน หนวยงานที่มีสํานักงานสาขาอยูหลายแหง
 การเชื่อมตอ ตองอาศัยระบบสื่อสารของบริษัท
โทรคมนาคมที่ไดรับสิทธิ์ในการใหบริการ หรืออาศัย
ระบบไมโครเวฟยิงขอมูลระหวางอาคาร

หนวยงานบางแหงมีสาํ นักงานกระจัดกระจายอยูหลายแหงภายในเมือง หรือ นคร
เดียวกัน และจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหผูปฏิบัติงานทํางานรวมกันผานเครือขายได
ตัวอยางเชน สํานักงานเขตของ กทม. ซึง่ ตัง้ กระจายอยูทั่วทั้งกรุงเทพมหานคร
หากหนวยงานลักษณะนีต้ อ งการจัดตัง้ ระบบเครือขายของตนเอง ( หรือ Private Network
คือไมใหคนอืน่ มาใช) ก็จะตองติดตัง้ เครือขายแลนสําหรับภายในแตละสํานักงานกอน
ตอจากนั้นก็เชื่อมตอเครือขายแลนเหลานี้เขาดวยกันเปน Metropolitan Area Network หรือ
MAN การเชื่อมตอนั้นยอมตองใชระบบสื่อสารที่ตอ ออกไปนอกสํานักงาน และเขาไปอยู
ในบริเวณที่สาธารณะ เมื่อเปนเชนนี้จึงจําเปนตองเชาบริการสื่อสารสาธารณะจากบริษัทผู
ใหบริการระบบสื่อสาร เชน บริษัท ทศท., บริษัท True หรือบริษัทอื่น ๆ
อีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันมาแตเดิม ก็คือการใชระบบไมโครเวฟสําหรับยิงขอมูลขาวสาร
ระหวางสํานักงานแหงหนึง่ ไปยังอีกแหงหนึ่ง ปกติจะตองตัง้ เสาสือ่ สารระหวางสํานักงาน
ทั้งสอง ตัง้ แนวสงสัญญาณเปนเสนตรงและตองไมมีสิ่งใด (เชน อาคาร) ขวางกั้นแนวนี้
ปริมาณการสือ่ สารขอมูลวิธีนี้จะนอยสักหนอย แตไมตอ งเสียคาใชจา ยมากนัก เพียงแต
ตองไปยื่นคํารองขอจดทะเบียน คาใชจา ยก็มีคาจดทะเบียน และคาติดตัง้ เสาสัญญาณ
เทานั้น

26

เครือขาย Wide Area Network
 เครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงกวางขวางออกไปทั่ว

ประเทศ หรือ ทั่วโลก ดวยระบบโทรคมนาคม
 ระบบเครือขายที่มีมานานแลวไดแก ระบบเครือขายของ
ธนาคารสําหรับการใหบริการลูกคา หรือ ของสายการบิน
เพื่อการจองบัตรโดยสาร
 ปจจุบันหลายแหงไดพัฒนาเปนระบบอินเทอรเน็ต

เครือขายบริเวณกวาง หรือ Wide Area Network ที่เรียกยอ ๆ วา WAN นี้มีมานานแลว
เดิมทีเปนระบบเครือขายเฉพาะของหนวยงาน (Private Network) เชน เครือขายของสาย
การบินตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นเพือ่ อํานวยความสะดวกแกการซือ้ หรือจองบัตรโดยสาร การซื้อ
หรือจองบัตรโดยสารนั้นจําเปนอยางยิง่ ที่พนักงานจะตองตรวจสอบวา เที่ยวบินที่ตองการ
นั้นมีที่นั่งเหลืออยูหรือไม โดยทั่วไปขอมูลชื่อผูโดยสารและจํานวนที่นั่งที่มีผูสํารองนั้น
จัดเก็บอยูในคอมพิวเตอรแมขายที่สาํ นักงานใหญ การตรวจสอบจึงตองสงคําถามผาน
ระบบเครือขายไปตรวจสอบกับคอมพิวเตอรแมขาย หากไมมีระบบเชนนี้เสียแลว ก็
เปนไปไมไดที่ลูกคาจะซือ้ หรือสํารองที่นั่งเที่ยวบินใด ๆ ไดในทันทีทันใด
การจัดทําระบบเครือขายแบบนี้มีลักษณะเหมือนกับเครือขาย MAN นั่นคือ จะตองอาศัย
ระบบเครือขายแลนภายในสํานักงาน แลวเชื่อมตอไปยังระบบอื่น ๆ ผานสายสือ่ สาร
โทรคมนาคมที่เชาประจําเปนพิเศษ (Leased line) เฉพาะสําหรับหนวยงานเทานั้น ผูอื่นจะ
ไมสามารถเขามาใชสายสือ่ สารนี้ได เครือขายชนิดนีจ้ งึ มีความมั่นคงสูง
ระบบเครือขายอื่น ๆ ที่มีลักษณะทํานองนี้ไดแก ระบบเครือขาย ATM ของธนาคาร
ระบบทะเบียนราษฎรของสํานักงานทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย
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เครือขายอินเทอรเน็ต
 เกิดจากการเชื่อมโยงนักวิจัยอเมริกันในสมัยสงครามเย็น
 ตอมาไดขยายตัวไปถึงอาจารย นักศึกษา และ ในที่สุดก็

ขยายออกไปถึงผูคนทั่วโลกโดยไมจํากัด
 อินเทอรเน็ต เชื่อมโยงโดยไมมีขีดจํากัด
 อินทราเน็ต เชื่อมโยงหนวยงานในเครือเดียวกัน
 เอ็กซทราเน็ต เชื่อมโยงหนวยงานพันธมิตร

เครือขายบริเวณกวางที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบันก็คือระบบอินเทอรเน็ต เครือขาย
นี้แตกตางไปจากเครือขายของสายการบินในสวนสําคัญสามประการดวยกัน ประการแรกก็
คืออินเทอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะ นัน่ ก็คือไมไดจาํ กัดไวเฉพาะหนวยงานใด ๆ เวลานี้
ใครก็ตามที่อยากใชระบบอินเทอรเน็ตก็สามารถใชไดโดยงาย ประการที่สองก็คอื เกณฑวิธี
ที่ใชในการสือ่ สารระหวางผูใ ชนั้นเปนเทคโนโลยีพิเศษที่เรียกวา TCP/IP และ ประการที่
สามก็คือระบบอินเทอรเน็ตรองรับงานประยุกตไดมากมายหลายลักษณะ ไมไดจาํ กัด
เฉพาะงานประยุกตเฉพาะดานอยางเครือขายของสายการบินเทานั้น
ระบบอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อนักวิจยั ที่รับงานจากกระทรวงกลาโหม
ตองการติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและขอคิดเห็นระหวางกัน จากนั้นระบบนี้ก็ขยาย
ออกไปสูอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัย บริษัทตาง ๆ และสุดทายก็กลายเปนระบบของ
ชาวโลกไป การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรในระบบนี้อาศัยระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่
มีอยูแ ลวทั่วไปนั่นก็คือสายโทรศัพทนี่เอง เดิมทีความเร็วของการสือ่ สารผานสายโทรศัพท
คอนขางชามาก แตก็ไดมีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหดีขึ้นจนสามารถสื่อสารไดเร็วมากขึ้น
ตามไปดวย ปจจุบันไดมีการใหบริการเทคโนโลยี บรอดแบนด (Broad band) ความเร็วสูง
แกผูใชอินเทอรเน็ตอยางกวางขวางมากขึ้น
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ขอมูล - เรื่องสําคัญที่ตองรู
 ขอมูล

หมายถึงขอเท็จจริงที่แสดงลักษณะ สถานการณ
หรือ ความเปนไปของคน สิ่งของ หรือ ปรากฏการณ
 เมื่อเกิดเหตุการณใด ๆ ขึ้นก็จะเกิดขอมูล ซึ่งตองรีบ
จัดเก็บ มิฉะนั้นจะสูญเสียขอมูลนั้นไป
 ขอมูลเปนวัตถุดิบสําหรับการประมวลผลใหเปน
สารสนเทศเพื่อใหผูใชเขาใจเหตุการณที่เกิดขอมูลนั้น

ขอมูล หมายถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เราสนใจ เชน ขอมูลเกี่ยวกับพนักงานใน
บริษัท อาจแบงเปนสามสวน สวนแรกที่เปนของพนักงานมาแตเดิม ไดแก ชื่อ นามสกุล
เลขบัตรประชาชน วันเกิด เพศ บานเลขที่อยู ระดับการศึกษา ชือ่ สถานศึกษา ชือ่ ภรรยาหรือ
สามี ชือ่ บิดามารดา ฯลฯ สวนที่สองเปนสวนที่บริษัทกําหนดให เชน เลขประจําตัว
พนักงาน ตําแหนง อัตราเงินเดือน ขอมูลสวนแรกและสวนที่สองนี้คอ นขางตายตัว ไม
เปลี่ยนแปลง และ ขอมูลสวนที่สาม คือขอมูลที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมเปนระยะ ๆ เชน บันทึกการ
เขาทํางาน การลาหยุด ผลการประเมิน
ขอมูลที่จัดเก็บไวโดยเฉพาะสวนที่สามนี้ ชวยใหผูบริหารเห็นภาพไดอยางชัดเจนวา
พนักงานแตละคนมีพฤติกรรมอยางไร ขยันขันแข็งหรือไม มีผลงานอยางไร การเห็นภาพ
ชัดเจนจะทําใหสามารถบริหารพนักงานไดอยางถูกตองมากขึ้น
ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับขอมูลก็คือ เราตองทราบวาเราตองการใชขอมูลอะไรในการ
ตัดสินใจบาง แลวจัดระบบใหสามารถเก็บขอมูลเหลานั้นจากแหลงกําเนิดขอมูลทันที หาก
ไมเก็บขอมูลไวทันที เราอาจจะสูญเสียขอมูลนั้นไปเลยก็ได
ในทางไอที เรากลาววาขอมูลเปนวัตถุดิบสําหรับใชในการผลิตสารสนเทศ และ
สารสนเทศเปนสิ่งที่ชวยใหเห็นภาพรวมของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น
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บุคลากรไอที – คนสําคัญที่ขาดไมได
 บุคลากรไอที คือผูที่ทําหนาที่ตาง ๆ เชน
 พัฒนาซอฟตแวรสําหรับใชสั่งการคอมพิวเตอร
 ปฏิบัติการเปด ปด นําโปรแกรมเขาทํางาน ฯลฯ
 ติดตั้ง ดูแล แกไข ซอมแซม อุปกรณตาง ๆ
 บริหารจัดการขอมูล
 บริหารจัดการเครือขาย
 บริหารจัดการหนวยงานไอที

บุคลากรไอที คือผูที่ทํางานตาง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร อันทําให
เกิดผลงานตาง ๆ ตามที่ผูใชตองการ ปจจุบนั นี้มีการกําหนดตําแหนงงานทางดานไอที
ออกมามากมายหลายตําแหนง แตละตําแหนงมีหนาทีพ่ ิเศษแตกตางกันไป
นักวิเคราะหระบบ ทําหนาที่วิเคราะหปญหาในระบบการทํางานของบริษัท และเขียน
ขอกําหนดวาระบบใหมควรเก็บขอมูลอะไร ประมวลผลอะไร และจัดทํารายงานอะไร
นักเขียนโปรแกรม ทําหนาที่เขียนโปรแกรม หรือคําสัง่ สําหรับบังคับใหคอมพิวเตอรทํางาน
ตามที่นักวิเคราะหระบบกําหนดขึ้น
พนักงานปฏิบัติการ ทําหนาที่ควบคุมการเปดปดระบบคอมพิวเตอร ดูแลการนําโปรแกรม
เขาปฏิบัติงานเพือ่ สรางผลลัพธตามที่ตองการ
พนักงานเทคนิค ทําหนาที่ซอมบํารุงคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ผูบริหารฐานขอมูล ทําหนาที่ออกแบบวิธีการจัดเก็บและดูแลฐานขอมูล
วิศวกรเครือขาย ทําหนาที่ดแู ลจัดการเครือขายคอมพิวเตอรของบริษทั
ผูบริหารเว็บ ทําหนาที่ดแู ลจัดการเว็บของบริษัท
ผูบริหารไอที หรือ ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร ทําหนาที่ดแู ลงานคอมพิวเตอรทั้งหมด
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นโยบาย มาตรฐาน และ ระเบียบปฏิบัติ
 การจัดการและปฏิบัติงานไอทีตองมีนโยบายกํากับ
 การปฏิบัติงานตาง ๆ ตองมีกฎเกณฑและระเบียบ
 การดําเนินงานทุกดานจะตองยึดมาตรฐาน
 มาตรฐานฮารดแวร และ ซอฟตแวร
 มาตรฐานการพัฒนาระบบงาน
 มาตรฐานการปองกันความมั่นคง

สวนประกอบที่เรียกวานโยบาย มาตรฐาน และ ระเบียบปฏิบัติ นั้น ดูเหมือนจะเปนเรื่อง
งาย ๆ ไมใชเรื่องเทคนิค และไมนาจะสําคัญมากนัก แตในทางปฏิบัติแลวกลับเปนเรื่องที่
สําคัญที่สุด เพราะการดําเนินงานใด ๆ นัน้ หากปราศจากการควบคุม หรือ กําหนดทิศทาง
ใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และ มีความระแวดระวังที่ดแี ลว การ
ดําเนินงานนั้นก็อาจจะประสบความลมเหลวได
นโยบาย เปนสิ่งสําคัญที่สุดที่ผูบริหารบริษัทควรคํานึงถึง เชน นโยบายการใช นโยบาย
การจัดหาระบบงานคอมพิวเตอรใหผูบริหาร หรือ พนักงาน นโยบายการเขาถึงขอมูล รวม
ไปถึงนโยบายวาจะจัดทําระบบงานเอง จะจัดซือ้ ระบบมาใช หรือจะซื้อบริการ
ระเบียบปฏิบัติ เปนขอกําหนดวาพนักงานจะตองประพฤติปฏิบัติตนอยางไร เชน การ
หามไมใหพนักงานนําโปรแกรมที่ไมไดรับอนุญาตมาติดตัง้ ในคอมพิวเตอรของตน การ
กําหนดใหพนักงานตองเปลี่ยนรหัสผานทุกสองสัปดาห ฯลฯ
มาตรฐาน เปนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมาก เพราะเปนการกําหนดรายละเอียดที่พนักงาน
ผูใช และผูบริหารในบริษัทจะตองทําตาม เชน กําหนดมาตรฐานฮารดแวรและซอฟตแวร
มาตรฐานรหัสขอมูล มาตรฐานตําแหนงงาน มาตรฐานการรักษาความมั่นคงของระบบ
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คอมพิวเตอรมีหลายขนาดแบบ
 Supercomputer

ใชในงานที่ตองมีการคํานวณมาก ๆ
ั งานธนาคาร สายการบิน
 Mainframe ใชกบ
ั หนวยงานขนาดยอม ปจจุบนั จะอยูในรูป
 Minicomputer ใชกบ
ของเครื่องแมขาย
 Microcomputer ใชกับงานขนาดเล็ก งานสวนตัว งานบันทึก
ขอมูล ใชเปนเครื่องปลายทางของเครื่องใหญ
 PDA เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดฝามือ ใชเขียนได เชน
Palm computer
คอมพิวเตอรแบบที่มีชื่อปรากฏในสไลดนี้ อาจจะเปนที่รูจักนอยลงแลว เพราะ
เทคโนโลยีไดเปลี่ยนไปมากจากอดีต แตเราก็ยงั คงไดยินชื่อเหลานี้อยู จึงสมควรที่จะ
เรียนรูไวบางวา คืออะไร
Supercomputer เปนคอมพิวเตอรที่คํานวณไดเร็วมากขนาด บวกเลขหลายพันลานจํานวน
ไดภายในหนึง่ วินาที นิยมใชในงานวิจัยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
Mainframe เปนคอมพิวเตอรที่คํานวณไดเร็วมาก ขนาดหลายรอยลานจํานวนภายในหนึ่ง
วินาที นิยมใชในบริษัทหรือกิจการขนาดใหญ เชน สายการบิน ธนาคาร
Minicomputer เปนคอมพิวเตอรที่ปจจุบันคํานวณไดระดับรอยลานจํานวนภายในหนึ่ง
วินาที นิยมใชในบริษัทหรือกิจการขนาดกลาง เชน บริษทั ทั่ว ๆ ไป
Microcomputer เปนคอมพิวเตอรที่เห็นอยูทั่วไปตามโตะทํางานในสํานักงาน ขณะนี้นิยม
ใหเปนเครื่องที่ใชเฉพาะคน หรือ Personal Computer หรือ พีซี มีหลายแบบเชน Tower,
Desktop, Laptop, Notebook
PDA หรือ Personal Digital Assistant เปนคอมพิวเตอรขนาดมือถือ พกพาไดงา ย ที่มี
ชื่อเสียงคือ Palm และ Pocket PC
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รูปแบบการทํางานของคอมพิวเตอร
 ทํางานแบบเอกเทศ (Stand Alone)
 ใชคอมพิวเตอรเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย (Network)

โดยเครื่องหนึ่งทําหนาที่เปนเครื่องปลายทางใหกับเครื่อง
ใหญ คอยสงขอมูลใหเครื่องใหญ รอใหเครื่องใหญ
ทํางานให แลวจึงนําผลลัพธมาแสดงใหผูใชทราบ
 เรียกวาระบบออนไลน เชน ระบบ ATM ธนาคาร

การทํางานของคอมพิวเตอรโดยทั่วไปมีสองลักษณะใหญ ๆ
การทํางานแบบเอกเทศ เปนการทํางานแบบเดิม นั่นคือใชคอมพิวเตอรเครื่องเดียว
ทํางานโดยไมมีการเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่น หากเราจําเปนตองใชขอมูลของ
เครื่องอื่น ก็จะตองไปขอใหเขาบันทึกขอมูลลงบนสื่อบันทึก แลวนําสื่อบันทึกนั้นมาใชกับ
คอมพิวเตอรของเรา การทํางานแบบนี้เหมาะกับงานสวนตัว แตไมเหมาะกับงานของ
สํานักงานทั่วไปซึ่งตองมีการแลกเปลี่ยนขอมูล หรือสงเอกสารถึงกัน
การทํางานแบบเครือขาย เปนการทํางานที่ใหคอมพิวเตอรหลายเครื่องทํางานรวมกัน
โดยนําคอมพิวเตอรเหลานั้นเชื่อมตอกันเปนเครือขาย LAN, CAN, MAN หรือ WAN การ
ทํางานแบบเครือขายนีย้ ังแยกไดอีกหลายแบบ เชน แบบสงขอมูลหรือเอกสารใหกันเทานั้น
ซึ่งแบบนี้เปนวิธีที่ทํางานรวมกันแบบงายที่สุด แบบที่สองคือการสงคําสัง่ ไปขอใหเครื่อง
คอมพิวเตอรอนื่ ทํางานใหเชน ตู ATM เปนคอมพิวเตอรที่สงรายละเอียดของผูถือบัตร
ATM ไปใหคอมพิวเตอรที่สํานักงานใหญของธนาคารตรวจสอบบัญชี แลวสงสัญญาณ
กลับมาใหตู ATM ดําเนินการตอวาจะใหลูกคาถอนเงินตามตองการหรือไม อีกแบบหนึ่ง
คือการที่คอมพิวเตอรหลาย ๆ เครื่องในเครือขายทํางานเดียวกันรวมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่ง
เราเรียกเปนชื่อใหมวา Distributed Data Processing หรือการประมวลผลแบบกระจาย
การที่คอมพิวเตอรเชื่อมตอกันทางสายเคเบิลนั้น ทําใหเกิดศัพทอีกคําหนึ่งวา Online
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รูปแบบการทํางานของคอมพิวเตอร 2
 ใชคอมพิวเตอรเชื่อมโยงกันเปนเครือขายแบบออนไลน

แตทํางานไดรวดเร็วมาก เมื่อรับขอมูลได หรือ เมื่อรับรู
เหตุการณบางอยางแลว คอมพิวเตอรดําเนินการทันที
เรียกวา ระบบ Realtime
 ใชคอมพิวเตอรบันทึกขอมูลจํานวนมาก ๆ เอาไวตลอด
วัน จากนั้นสงไปใหเครื่องใหญประมวลผลเพื่อจัดทํา
รายงานสงใหภายหลัง เรียกวาระบบแบบ Batch

การทํางานของคอมพิวเตอรอีกแบบหนึ่งมีลักษณะคลายการสั่งงานของสมอง นัน่ คือใน
ขณะที่เรากําลังเดินเทาเปลาเพือ่ รับพลังชีวติ บนหาดทราย ขณะที่เรากําลังคิดอะไรเพลิน ๆ
อยูนั้น เราก็ไปเหยียบเอาเปลือกหอยแหลม ๆ เขา ทันใดนั้นเองความเจ็บแปลบที่เทาก็เปน
สัญญาณเขาไปแทรกความคิดของเราทําใหเรารีบยกเทาขึ้นมาทันที หากชาไปเทาของเรา
อาจจะบาดเจ็บมากกวานี้ เราเรียกลักษณะการตอบสนองแบบนี้วา Realtime คอมพิวเตอร
ก็เชนเดียวกัน เราสามารถเขียนคําสัง่ ใหคอมพิวเตอรตอบสนองไดเร็วมากแบบเรียลไทมได
แตงานลักษณะนี้มักจะเปนงานใชคอมพิวเตอรควบคุมการทํางานของเครื่องจักรในโรงงาน
อยางไรก็ตามลักษณะการทํางานแบบนี้เปนที่ประทับใจของผูใ ชทั่วไปมาก ดังนัน้ หลาย
คนจึงใชคาํ เรียลไทมนี้กับการทํางานแบบเครือขาย ซึ่งมีการสงขอมูลระหวางกันไดรวดเร็ว
แมจะไมไดเร็วมากแบบเรียลไทมอยางแทจริง
การทํางานอีกแบบหนึ่งก็คือ การที่ผูใชไมจาํ เปนตองไดผลลัพธทันทีทันใด เพียงแต
ตองการใหคอมพิวเตอรทํางานใหเทานั้น เชนตองการใหพิมพรายงาน หรือ เอกสารใหเสร็จ
แลวสงมาใหในตอนเชาวันพรุงนี้ ผูใชที่ตอ งการไดผลลัพธแบบนี้อาจมีหลายคน ตางคน
ตางออกคําสัง่ ไปที่คอมพิวเตอรของสํานักงาน แลวพนักงานปฏิบัติการจะนําคําสั่งเหลานี้
มาดําเนินการในชวงที่คอมพิวเตอรไมมีภาระงานมากนัก การทํางานแบบนี้เรียกวาแบบ
แบทช (Batch)
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แนวคิดในการใชงานคอมพิวเตอรยุคใหม
 พยายามเปลี่ยนงานทุกอยางใหเปนงานอัตโนมัติ
 การเก็บขอมูล

เชน การอานมาตรไฟฟา การบันทึกเวลาเขาออก
 การคํานวณ เชน การคํานวณคาทีพ
่ ักในโรงแรม
 การเตือนสิ่งผิดปกติ เชน เตือนวาระดับสินคาเหลือนอยแลว
 การชวยงานสวนตัว เชน การบันทึกและเตือนการนัดหมาย การ
บันทึกคาใชจายสวนตัว

แนวทางในการใชคอมพิวเตอรในปจจุบันนี้ประกอบดวย
การเปลี่ยนงานประจําที่ทําดวยมือใหเปนงานที่ใหคอมพิวเตอรทําโดยอัตโนมัติ
การเก็บขอมูล พยายามเปลี่ยนจากการใหพนักงานจัดเก็บขอมูลมาเปนใชคอมพิวเตอร
บันทึกขอมูลโดยอัตโนมัติ เชน ใชเครื่องรูดบัตรที่ตอกับคอมพิวเตอรมาอานบัตรประจําตัว
พนักงานทําใหบันทึกเวลาเขาออกสํานักงานไดทันที หรือใหคูคาสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส
มาใหเราประมวลผลไดทันทีโดยไมตอ งใชคนบันทึกอีกตอหนึ่ง
การคํานวณ การคํานวณเปนงานปกติในบริษัทอยูแ ลว เชน คํานวณยอดเงินในใบสงสินคา
คํานวณเปอรเซ็นต คํานวณคาคอมมิสชัน คํานวณตนทุนสินคาในระบบสินคาคงเหลือ เรา
ควรพัฒนาโปรแกรมหรือระบบตาง ๆ เพือ่ งานคํานวณใหครบถวน
การเตือนสิง่ ผิดปกติ หนาที่สําคัญอยางหนึ่งของผูบริหารก็คือการแกปญหา ซึง่ ก็คือการ
หาทางรับมือกับความผิดปกติที่ไมพึงประสงค ดังนั้นวิธีที่จะชวยผูบริหารได ก็คือตองให
ผูบริหารรับทราบทันทีที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับการทํางานตาง ๆ ภายในบริษัท
การชวยงานสวนตัว งานจํานวนมากของผูบริหาร (และพนักงานบางกลุม) คืองานเกี่ยวกับ
เรื่องสวนตัว (บางครั้งก็เกี่ยวกับบริษัท) เชน การบันทึกตารางนัดหมาย การจัดทําฐานขอมูล
สวนตัว การบันทึกรายละเอียดสวนตัว ฯลฯ เรื่องเหลานี้ควรนําลงคอมพิวเตอรใหหมด
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แนวคิดในการใชงานคอมพิวเตอร 2
 บริหารขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
 พยายามลดงานบันทึกขอมูลใหเหลือเพียงครัง้ เดียว ทัง้ ทีเ่ ปนขอมูล

ที่ใชในหนวยงานเดียว กับที่ใชในหลายหนวยงาน เปนการลดความ
ผิดพลาดในการบันทึกขอมูล ขอมูลถูกตองเสมอ และ ลดคาใชจาย
 สรางความสัมพันธระหวางการใชงานตาง ๆ ภายในหนวยงาน และ
ภายนอกหนวยงาน ทําใหเกิดบริการแบบ One Stop Service
 การปองกันรักษาขอมูลใหปลอดภัยเปนเรื่องงาย

การบริหารขอมูล
บันทึกขอมูลครั้งเดียวและเก็บไวที่เดียว ขอมูลที่จัดเก็บไวใชงานนัน้ ควรจะถูกตอง, เปน
ปจจุบัน, และ สมบูรณ หากขอมูลเรื่องหนึง่ มีการเก็บบันทึกเอาไวในแฟมหลายแฟมจะ
เกิดปญหาขึ้นหากมีการปรับปรุงขอมูลในแฟมหนึ่ง แตไมไดปรับปรุงแฟมอื่น ๆ เพราะ
ขอมูลเรื่องนีจ้ ะมีคาไมตรงกัน ผูใชจะสับสนเพราะไมทราบวาขอมูลใดถูกตอง ขอมูลบัญชี
เงินฝากของลูกคาธนาคารตาง ๆ จะเก็บอยูที่เดียวที่สํานักงานใหญ เพื่อใหคอมพิวเตอร
ตรวจสอบไดอยางถูกตองเสมอวา ณ ขณะนั้น ลูกคามีเงินฝากอยูเทาใด
การสรางความสัมพันธแบบ One Stop Service การทํางานในปจจุบันควรมีลักษณะเปน
แบบเบ็ดเสร็จ นั่นคือเขาไปขอใชบริการ ณ จุดเดียว แลวไดรับบริการทุกอยางที่เกี่ยวของ
พรอมกันหมด การทําเชนนี้ไดจะตองรวมขอมูลและบริการมายังเครื่องใหบริการ ณ จุด
เดียว และจะตองดูแลใหขอมูลถูกตองตลอดเวลา
การปองกันความมั่นคงปลอดภัย มีความสําคัญอยางยิง่ เพราะถาหากขอมูลถูกทําลายอาจ
ทําใหบริษัทเสียหายรายแรง ถาหากไมสามารถหาขอมูลตนฉบับกลับมาใชงานได โดย
ปกติเราจะตองสํารองขอมูลหลักของบริษทั เก็บไวในสือ่ บันทึกเปนประจําทุกคืน หากเกิด
ปญหาขึ้นเราจะไดนาํ ขอมูลนั้นกลับมาใชใหมได (เรียกวา Backup & Recovery)
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แนวคิดในการใชงานคอมพิวเตอร 3
 ผูบริหาร

พนักงานวิชาชีพ พนักงานธุรการ จําเปนตอง
ใชคอมพิวเตอรทุกคน อาจเปนแบบ 1:1
 ผูบริหารอาจตองใชเครื่องเล็ก เชน PDA หรือ Notebook
 พนักงานอื่น ๆ อาจใชคอมพิวเตอรในแบบหมุนเวียน
หรือเปน Pool กันก็ได เมื่อมีความพรอมมากขึ้น อาจ
จําเปนตองมีใชทุกคน

พนักงานและผูบริหารในบริษัทตองใชคอมพิวเตอร
โลกยุคใหมเปนโลกที่ประชากรโลก หนวยงาน และ บริษัทตาง ๆ ลวนใชคอมพิวเตอร
และระบบอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในการสื่อสาร และ ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการเรียนรู
และ นันทนาการ (recreation) ปจจุบันรัฐบาลไทยเองก็มีนโยบายที่จะใหประชาชนไทยทุก
กลุมใชอินเทอรเน็ตกันมากขึ้น (ปจจุบันมีกวา 6 ลานคน)
เมื่อเปนเชนนี้จงึ จําเปนที่บริษัทจะตองกําหนดนโยบายในการจัดหาคอมพิวเตอรและ
อุปกรณใหผูบริหารและพนักงานใช โดยจะตองกําหนดวาผูปฏิบัติงานตําแหนงใดควรใช
อุปกรณลักษณะแบบใดบาง ผูที่ตอ งมีอปุ กรณประจําโตะทํางานควรเปนใคร หรือจะให
รวมกันใชคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันสักกี่คน และตองใชซอฟตแวรอะไรบาง
นอกจากนั้นบริษัทควรจะใชเครือขายแบบอินทราเน็ตเพือ่ ใหผูปฏิบัติงานสือ่ สารกันได
การที่จะใชคอมพิวเตอรใหไดผลนั้น จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารและพนักงานจะตอง
ไดรับการฝกใหใชคอมพิวเตอรและอุปกรณไดคลอง ที่สําคัญก็คือการใชแปนพิมพ และ
การใชระบบปฏิบัติการเชน Microsoft Windows หรือ Linux เมื่อรูแลวจะทําใหเราสามารถ
จัดทําและเรียกใชแฟมตาง ๆ ที่เราตองเกี่ยวของดวยไดอยางมีประสิทธิภาพ

37

แนวคิดในการใชงานคอมพิวเตอร 4
 บริษัทหรือหนวยงานควรเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต

ดวยชองทางสื่อสารความเร็วสูง
 บริษัทตองสรางเว็บไซต และ มีโฮมเพจของตนเอง และ
ตองคอยปรับเปลี่ยนขาวสารในเว็บเสมอ ๆ
 หากเปนบริษัทใหญอาจตองมีอินทราเน็ตของตนเอง
 หากเปนเครือใหญอาจจะตองมี เอ็กซทราเน็ตดวย

ใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
บริษัทและหนวยงานตาง ๆ ตองใชบรอดแบนดเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ต เพื่อให
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับลูกคา พันธมิตร และ ผูปฏิบัติงาน (ซึ่งอาจจะไปอยู ณ ที่ตาง ๆ
ที่ไมใชในสํานักงาน) ไดอยางสะดวกรวดเร็ว
บรอดแบนดที่นิยมใชกันอยูขณะนี้คอื ระบบ ADSL ซึ่งในกทม. มีบริษัท True และ
บริษัท Loxinfo ใหบริการในราคาที่ยอมเยา หากไมใช ADSL ก็อาจใชระบบ IDSN ที่
บริษัท ทศท. ใหบริการ หรืออาจจะเชาสาย Leased Line จาก ผูใ หบริการตาง ๆ มาใช
ตอมาบริษทั ควรจัดตัง้ เว็บไซต และ จัดทําโฮมเพจ เพือ่ ประชาสัมพันธบริษัทใหโลกรับรู
หรือหากตองการใหทันสมัยมากขึ้นก็อาจจะจัดทําระบบ E-Commerce เพื่อขายสินคา
ประเด็นสําคัญที่บริษัทและหลายหนวยงานมักจะลืมก็คือ จัดทําเว็บแลวไมไดปรับปรุง
แกไขขาวสารใหเปนปจจุบัน ทําใหผูที่เปดอานรูสึกเบื่อและหงุดหงิด ดังนัน้ แทนที่การมี
เว็บจะชวยใหบริษัทมีภาพลักษณที่ดี กลับทําใหกลายเปนภาพลบไป
บริษัทอาจจัดระบบเครือขายอินทราเน็ต สําหรับสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงานภายใน
บริษัทเอง หรือจัดระบบเครือขายเอ็กซทราเน็ตสําหรับสื่อสารระหวางบริษัทกับพันธมิตร
เพิ่มเติมนอกจากระบบอินเทอรเน็ตก็ได
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การใชไอทีเพื่อเพิ่มสมรรถนะใหหนวยงาน

สไลดตอ ๆ ไปนี้จะกลาวถึงตัวอยางบริษัทและหนวยงานที่ใชไอทีในการเพิ่มสมรรถนะ
การทํางานของตน อยางไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการใชไอทีของแตละบริษัทนั้นมีมาก
เรื่องที่นํามาอธิบายจึงเปนเพียงสวนเล็ก ๆ ที่สามารถทําใหเห็นภาพไดชัดเจนเทานั้น
ใหสงั เกตวา ประโยชนที่จะไดจากการเพิ่มสมรรถนะนั้นมีไดหลายระดับ คือ
•ทําใหการปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วขึ้น (Expedite) นั่นคือทําใหการทํางานตาง ๆ สําเร็จเร็ว
ขึ้น ซึ่งยอมนําไปสูการทําใหลูกคาพอใจขึน้ เพราะไมตอ งเสียเวลารอนาน
•ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Efficient) นั่นคือทําใหการทํางานของบริษัท
หรือหนวยงานใชทรัพยากรนอยลง ไดผลงานมากขึ้น ลดของเสีย ฯลฯ
•ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิผล (Effective) นั่นคือสามารถผลิตใหสินคาตรงกับความ
ตองการของลูกคามากขึ้น ใหบริการลูกคาไดมากขึ้น ทํางานไดถูกตองตรงกับที่ไดรับ
คําสัง่ ใหปฏิบัติไดดีขึ้น ตัดสินใจแกปญหาไดถูกจุดและไดผลจริง
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Japanese 7 - 11
 รานสะดวกซื้อ 7-11 ในญี่ปุนประสบความสําเร็จมาก
 ใชไอทีในการติดตามบันทึกการขายสินคาตลอดวัน
 สามารถจัดวางสินคาทีล
่ ูกคาตองการบนชั้นได
 ระบบที่ใชคือ POS และระบบ Inventory
 นําขอมูลการขายมาวิเคราะหใหเห็นความเชื่อมโยง

ระหวางสินคากับชวงเวลาขายสินคา

รานสะดวกซื้อ 7-11 เกิดในสหรัฐอเมริกา แตมารุงเรืองในญี่ปุน เพราะลักษณะการ
ดํารงชีวิตในสองประเทศนี้ตางกัน สรอ. มีหาง Discount Store, Super Store, Super Market
มาก คนอเมริกันขับรถไปซื้อของใสทายรถกลับบานคราวละมาก ๆ สวนคนญี่ปุนสวน
ใหญเดินเทาและใชรถไฟ ไมสามารถซื้อของกลับบานไดคราวละมาก ๆ การจับจายใชสอย
ในรานสะดวกซื้อจึงงายกวา ทําใหราน 7-11 ในญี่ปุนมีเปนจํานวนมาก และทํากําไรดี
โดยที่ราน 7-11 บางแหงในญี่ปุนมีขนาดเล็ก จึงตองหาวิธีใชพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด เขาจึงใชคอมพิวเตอรบันทึกการขายสินคาจนรูลักษณะการซื้อของลูกคาเปนอยาง
ดี ความรูนี้ทําให 7-11 จัดวางสินคาบนชั้นในแตละชวงเวลาตางกันไป ตอนเชาเมื่อลูกคา
เดินทางไปทํางาน ราน 7-11 จะวางสินคาทีล่ ูกคาตองการซื้อตอนเชาเอาไวใกลมือลูกคา พอ
ชวงกลางวัน รานจะสับเปลี่ยนสินคาเปนอีกชุดหนึง่ และในชวงเย็นก็จะสับเปลี่ยนเปน
สินคาที่ลูกคาอาจตองการซือ้ กลับบาน
การที่ 7-11 ทําไดเชนนี้ เพราะมีการบันทึกรายละเอียดการซือ้ สินคา และ ชวงเวลาที่ซื้อ
เอาไวในคอมพิวเตอร และผูบริหารอาจวิเคราะหไดวา รูปแบบการซื้อสินคามีความแตกตาง
กันอยางไรในแตละชวงเวลา และ แตละวัน จากนั้นก็นําความรูนี้มาใชในการบริหารการจัด
วางสินคาในราน
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รานคุกกี้ของ Mrs. Fields
 มิสซิสฟลดส เปดแฟรนไชสขายคุ
ขายคุกกี้ไปทั่วโลก
 ผจก. รานใชคอมพิวเตอรในการพยากรณการผลิต

ประจําวัน คํานวณยอดซื้อวัตถุดบิ บันทึกและวิเคราะห
การขายประจําวัน และใชระบบ Voice Mail กับ E-Mail
ในการสื่อสารกับ มิสซิสฟลดส
 ใชระบบบันทึกขอมูลการขาย วิเคราะหการขาย ใชโมเดล
ในการพยากรณการขาย และ ระบบอินเทอรเน็ต

มิสซิสฟลดส มีการศึกษาระดับมัธยมเทานั้นเพราะเธอแตงงานแตยงั เด็ก สวนสามีเธอจบ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด เธอไดเรียนรูวิธีทําคุกกี้แบบนิ่มนวลมาจากยาย และ
ไดทําขนมคุกกี้ใหสามีนําไปแจกใหเพือ่ นและลูกคารับประทาน ความเอร็ดอรอยทําให
หลายคนแนะนําใหไปเปดรานทําคุกกี้ขาย ทั้งสามีภรรยาจึงกูเงินไปเปดรานที่ Pier 39 และ
ประสบความสําเร็จดวยดี จึงขยายรานออกไปอยางกวางขวาง
ในตอนเชาเมื่อผูจัดการสาขามาทํางาน เขาจะเปดเครื่องคอมพิวเตอร และตอบคําถามที่
เครื่องถามวาวันนี้วันอะไร (เปนวันหยุดหรือเปลา) มีการพยากรณอากาศวาอะไรบาง
จากนั้นเครื่องจะพิมพแผนการผลิตคุกกี้ประจําวัน รวมทั้งปริมาณวัตถุดิบที่จะตองจัดซือ้
เพิ่มเติมออกมา แผนการผลิตนี้มาจากโมเดลการขายที่ไดจากการเก็บขอมูลในอดีต เมื่อนํา
แผนการผลิตไปปฏิบัติตามแลว คอมพิวเตอรจะติดตามการขายตอไป หากพบวาไมเปนไป
ตามที่คาดคะเนไว เชนมีคุกกี้บางหมายเลขเหลือมาก คอมพิวเตอรจะสั่งใหพนักงานแถม
คุกกี้นั้นใหลูกคาลองรับไปชิม นอกจากนัน้ มิสซิสฟลดสยังกําหนดใหผูจดั การสาขาตอง
ติดตอสือ่ สารกับเธอเปนประจํา รวมทั้งรับฟงความเห็นตาง ๆ จากผูจ ดั การสาขา ทั้งโดย
การใชอีเมล หรือทางโทรศัพท การรับพนักงานใหมก็ใชคอมพิวเตอรชวยในการคัดเลือก
และ ใหคาํ แนะนําในการตัง้ คําถามเพื่อสัมภาษณ ที่สําคัญคือมิสซิสฟลดสจะทราบผลการ
ขายจากทุกสาขาทุกวัน หากเธอเห็นวาสาขาใดไมมีอนาคต เธอจะสั่งปดสาขาทันที
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บริษัทเดลลคอมพิวเตอร
 ไมเคิล เดลล เริ่มมีแนวคิดผลิต PC ที่ทําพิเศษสําหรับ

ลูกคา ตั้งแตตัวเขาเปนนักศึกษา ธุรกิจของเขาเติบโตจน
กลายเปนบริษัทยักษใหญ มียอดขาย 18 B$ ตอป
 ใชเว็บและอินเทอรเน็ตในการบริการลูกคา
 จุดเดนคือระบบ Customer Relationship Mngt และ
Personalized Customer Web pages

บริษัทเดลล คอมพิวเตอร เปนบริษัทที่จาํ หนายพีซีชนั้ นําของโลก และยังมีผลการ
จําหนายเหนือกวาบริษัทคอมพิวเตอรเกาแกอยางไอบีเอ็มดวยซ้าํ ไป ทั้ง ๆ ที่เริ่มตนดวย
นักศึกษาชื่อนายไมเคิล เดลลเทานั้น
เดลล เริ่มตนดวยความคิดวา คอมพิวเตอรที่ผูใชแตละคนใชนั้นไมควรจําเปนตองมี
สวนประกอบเหมือนกันแบบที่บริษัทตาง ๆ ผลิตขาย เขาเชื่อวาลูกคาบางคนอาจจะ
ตองการแผนวงจรพิเศษ หรือ หนวยความจําที่เหนือกวาของผูอ ื่นก็ได ดังนั้นเขาจึงเริ่มธุรกิจ
จัดหาคอมพิวเตอรที่มีชิ้นสวนตามที่ลูกคากําหนดแลวสงไปใหลูกคา รวมทั้งสงไปใหลูกคา
ประกอบเองทางไปรษณียด ว ย ปรากฏวาธุรกิจของเขาเปนที่นิยมทันที และทําใหการขาย
ของเขาเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนบริษัทชั้นนําไป
เดลล เนนการใหความสําคัญตอลูกคาในการทําธุรกิจ ดังนั้นจึงไมแปลกที่เขาใชเทคนิค
Customer Relationship Management ในการติดตามการทําธุรกิจกับลูกคา และ จัดบริการ
หลังการขายที่ดีเยี่ยมแกลูกคา (เปนเรื่องจําเปนเพราะถาหากลูกคาซื้ออุปกรณไปประกอบ
เองยอมจะตองมีปญหามาก) นอกจากนั้นเขายังเปนผูเริ่มใชระบบการขายสินคาผาน
อินเทอรเน็ตรายแรก ๆ ดวย เว็บของเดลลนั้นไดจดั ทําไวใหเหมาะกับผูใช นั่นคือสามารถ
ปรับตัวเองใหแสดงรายการสินคาและขาวสารที่ลูกคาสนใจเปนพิเศษได
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P&G
 ผูคาปลีกมี Profit Margin ต่ํา

ดังนั้นจึงจําเปนจะตอง
หาทางสรางกําไรจากการลดระดับสินคาคงเหลือ ไมทํา
ใหเกิด overstock แตขณะเดียวกันสินคาตองไมขาดมือ
และลดการสงสินคาแบบไมประหยัด
 P&G สรางระบบ CRP (Continuous Replenishment
Program) และใชระบบ JIT ซึ่งมีไอทีเปนฐาน

ผูประกอบธุรกิจคาปลีก หรือ Retailing นั้นมีหลายประเภท บางประเภทเนนการขายลด
ราคาใหตา่ํ กวาราคาปกติ ดังนั้นจึงตองใชเทคนิคตาง ๆ หลายอยางเขาชวย เชน การขายเปน
จํานวนมาก ๆ การเก็บคาวางสินคาจากผูผลิต และ การจัดการสตอกสินคาไมใหมีมาก
เกินไป แตขณะเดียวกันก็ตอ งไมใหขาดมือดวย
บริษัท Proctor and Gamble เปนผูผลิตและจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภคจํานวนมาก
การขายของ P&G ก็ตองคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ขางตนดวยเหมือนกัน P&G ดําเนินการ
ดวยการสรางระบบ Continuous Replenishment Program โดยใชคอมพิวเตอรตรวจสอบ
ระดับสินคาตาง ๆ ที่อยูต ามหางสรรพสินคาเพื่อดูวา จํานวนสินคาเหลานั้นเหมาะสมกับ
ยอดจําหนายในแตละวันหรือไม หากพบวาสินคาจะไมพอจําหนาย ระบบจะสั่งการใหมี
การจัดสงสินคาไปยังหางเหลานั้นทันที ระดับการจัดสงนัน้ จะคํานวณโดยใชหลักการ Just
In Time เปนพื้นฐาน
แนวคิดนี้ยงั มีอีกชื่อหนึ่งคือ Vendor Managed Inventory หลักการก็เปนแบบเดียวกัน คือ
หางสรรพสินคา ใหเจาของสินคาเปนผูจัดการสตอกสินคาของตนเอง
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ธนาคารไทยพาณิชย
 ธนาคารแรกที่ใหบริการ ATM และประกาศตัววาเปน

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส
 ใชไอทีในทุกดานตั้งแตระบบฝากถอนเงิน จนถึงระบบ
ขอมูลขาวสารสําหรับผูบริหาร
 ไอทีเปนเสนเลือดที่นําขอมูลขาวสารไปหลอเลี้ยง
ความคิดและการตัดสินใจของผูบริหาร

ธนาคารเปนธุรกิจที่มีการใชไอทีเพื่อการใหบริการมากกวาธุรกิจอื่น ๆ และธนาคาร
ใหญ ๆ ของไทยตางก็ใชคอมพิวเตอรกันมานานรวมสี่สบิ ปแลว ในตอนแรกการแขงขัน
คอนขางชัดเจน ธนาคารกรุงเทพฯ เนนการใหบริการออนไลนตางสาขา ธนาคารกสิกรเนน
การจัดเก็บขอมูลเพื่อใชปรับปรุงกระบวนการทํางานภายในและการตัดสินใจ สวนธนาคาร
ไทยพาณิชยนาํ ระบบ ATM มาใชโดยเรียกวาระบบเงินดวน ปรากฏวาระบบนี้ไดรับความ
สนใจมาก ทําใหธนาคารไทยพาณิชยมีลูกคาเพิ่มมากขึ้นจํานวนมากในชวงที่ธนาคารอื่นยัง
ไมมีระบบ ATM มาใหบริการ และทําใหธนาคารแหงนีก้ าวกระโดดจากธนาคารขนาดเล็ก
มาเปนธนาคารชั้นนําไดเต็มภาคภูมิ และทําใหตอมาธนาคารก็ตั้งชือ่ ตนเองวาเปนธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส
การประยุกตไอทีในธนาคารมีมากมาย เริ่มจาก การใชคอมพิวเตอรจดั เก็บขอมูลลูกคา
เพื่อการใหบริการฝากถอนเงินตางสาขา และการใหบริการ ATM นอกจากนั้นยังเปน
ระบบที่ชวยบริการอื่น ๆ เชน การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การทําแคชเชียรเช็ค การ
ทําเล็ตเตอรออฟเครดิต การขอสินเชื่อ ฯลฯ งานเหลานี้ (ยกเวน ATM) เปนงานที่ตอ งมารับ
บริการที่สํานักงาน ยังมีบริการอื่น ๆ ที่ลูกคาไมตอ งมาที่สํานักงานเชน งาน Office
Banking หรือ Home Banking เปนงานที่ลูกคาสามารถทําธุรกรรมผานคอมพิวเตอรหรือ
โทรศัพทกับธนาคารไดโดยตรง
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ธนาคารกสิกรไทย
 ธนาคารแรกที่คิดทํา Re-engineering
 เปนผูบุกเบิกในการทําระบบสารสนเทศธนาคาร
 พื้นฐานสําคัญคือระบบ Management Information

System สําหรับใหผูบริหารมีขอมูลสําหรับตัดสินใจ ได
อยางถูกตองและรวดเร็ว
 ปจจุบันธนาคารได Outsource งานไอทีให IBM

ธนาคารกสิกรไทย มีความนาสนใจในดานการใชไอทีไปอีกแบบหนึ่ง ธนาคารกสิกร
ไทยไดนาํ คอมพิวเตอรมาใชในงานอื่น ๆ มาเปนเวลานานแลว และหลังจากที่ธนาคารไทย
พาณิชยนาํ ระบบ ATM มาใชไดไมนาน ธนาคารกสิกรไทยก็สามารถไลตามทัน และไดเขา
รวมเครือขาย ATM เดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย (สวนธนาคารกรุงเทพฯ,
ธนาคารกรุงไทย, และอีกหลายธนาคารอยูตา งเครือขายกัน อยางไรก็ตามปจจุบันไดรวม
เปนเครือขายเดียวกันหมดแลว) การประยุกตไอทีของธนาคารกสิกรไทยก็ไมไดแตกตาง
จากของธนาคารอื่น ๆ มากนัก ปจจุบันนี้ หากมีธนาคารใดคิดประยุกตไอทีในงานที่แปลก
ใหมได ธนาคารอื่น ๆ ก็สามารถตามทันในเวลาไมกี่เดือน
จุดเดนของธนาคารกสิกรไทย ก็คือการนําแนวคิดเรื่อง Reengineering มาใชปรับปรุง
การจัดรูปแบบการทํางานในสํานักงานใหญและสาขาเสียใหม นอกจากนั้นยังเชิญตนตํารับ
แนวคิด คือ ไมค แฮมเมอร มาบรรยายเรื่องนี้ดว ย การ Reengineering นั้นเปนการปรับปรุง
การทํางานโดยอาศัยไอทีเปนเครื่องมือชวยในดานตาง ๆ เพื่อใหพนักงานทํางานไดสะดวก
มีการลดงานและลดคนที่ไมจาํ เปน อีกทั้งกําหนดใหพนักงานคนหนึง่ ตองทํางานไดหลาย
หนาที่ดว ย ไมใชทํางานเปนแบบเดียวเหมือนกอน
ปจจุบันนี้ธนาคารกสิกรไทย ได Outsource งานไอทีทั้งหมดใหบริษัท IBM รับไป
ดําเนินการ เพราะธนาคารเห็นวางานไอทีเปนงานที่ตอ งการผูเชี่ยวชาญดานนี้โดยตรง
ธนาคารไมสามารถรับภาระนี้ได ควรใหผมู ีศักยภาพสูงกวาเปนผูใหบริการ
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สํานักงานทะเบียนราษฎร
 นําขอมูลทะเบียนราษฎร >60 ลานคนมาเก็บ
 ใหบริการขอมูลเชื่อมโยงไปยังหนวยงาน >40 แหง
 ชวยใหทําบัตรประชาชนไดใน 10 นาที
 ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ
 ระบบสื่อสารเชื่อมโยงขนาดใหญไปทั่วประเทศ

สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานที่
รับผิดชอบดานทะเบียนตางๆ เชน ทะเบียนราษฎร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา ทะเบียน
ปน ฯลฯ ทะเบียนเหลานี้ไมไดจดเอาไวเฉย ๆ แตจดเพื่อนําไปใชในงานตาง ๆ ซึง่
หมายความวาจะตองเก็บไวอยางปลอดภัยแลวคนหาทะเบียนเหลานี้ออกมาใชงานได
เมื่อยี่สิบปกอน ทะเบียนบานมีลักษณะเปนกระดาษคอนขางแข็งที่จดชื่อผูอ ยูอ าศัยใน
บานเอาไวดว ยลายมือ ทะเบียนบานแบบนี้ปลอมแปลงไดงา ย และไมสามารถคนหาจาก
สํานักงานกลางได ตองไปคน ณ เขต หรือ อําเภอ ดังนั้นจึงไดจดั ทําระบบทะเบียนราษฎร
แบบคอมพิวเตอรขึ้น แลวนําทะเบียนราษฎรที่เปนลายมือมาแปลงใหเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมด ระบบนี้มีประโยชนมากเพราะสามารถตรวจสอบคนหาชือ่ คนไทย
ที่ตองการทราบบานเลขที่อยูไดอยางรวดเร็ว ดังนัน้ หลังจากที่จดั ทําเสร็จแลวระบบนี้จงึ
เปนประโยชนตอ งานตาง ๆ ของสํานักงานและตอหนวยงานอื่น ๆ มาก เชน การจัดทําบัตร
ประชาชน การบันทึกการยายถิ่นที่อยู การตรวจสอบทะเบียนสมรสของคูสมรส เปน
ประโยชนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการสืบหาที่อยูของผูต อ งสงสัย ตอกองหนังสือ
เดินทางในการตรวจสอบที่อยูของผูย ื่นขอหนังสือเดินทาง ฯลฯ
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