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•• ระบบระบบประมวลผลธุประมวลผลธุรกรกรรมรรม  Transaction Processing Transaction Processing 

System  System  เปนระบบทีจ่ัดเก็บขอมูลการซื้อขายของเปนระบบทีจ่ัดเก็บขอมูลการซื้อขายของ
หนวยงานเอาไวอยางครบถวนหนวยงานเอาไวอยางครบถวน  เพื่อนําไปใชในการเพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานที่ตอเนื่องปฏิบัติงานที่ตอเนื่อง  เชนการจัดทําเอกสารธุรกิจตางเชนการจัดทําเอกสารธุรกิจตาง  ๆๆ  
พิมพใบแจงหนี้พิมพใบแจงหนี้    ใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงิน  รวมทัง้สงขอมูลเขาสูรวมทัง้สงขอมูลเขาสู
ระบบบญัชีดวยระบบบญัชีดวย  
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•• ระบบระบบ  MIS MIS หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    เปนเปน
ระบบทีน่าํขอมูลจากระบบระบบทีน่าํขอมูลจากระบบ  TPSTPS  มาประมวลผลใหเปนมาประมวลผลใหเปน
รายงานที่ผูบริหารนําไปใชในการจัดการไดรายงานที่ผูบริหารนําไปใชในการจัดการได  รายงานรายงาน
อาจจะเปนรายงานบญัชใีนระบบอาจจะเปนรายงานบญัชใีนระบบ  Accounting Accounting 
Information System Information System   หรือหรือ  รายงานสารสนเทศที่จัดทํารายงานสารสนเทศที่จัดทํา
ขึ้นใหเห็นแนวโนมขึ้นใหเห็นแนวโนม  หรือหรือ  ปญหาของการปฏิบัติงานปญหาของการปฏิบัติงาน
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•• ระบบระบบ  EIS EIS หรือระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหารหรือระบบสารสนเทศเพื่อผูบริหาร    เปนระบบเปนระบบ
ที่จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลและสารสนเทศซึง่สวนใหญที่จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลและสารสนเทศซึง่สวนใหญ
เปนสารสนเทศภายนอกใหผูบริหารรับทราบเปนสารสนเทศภายนอกใหผูบริหารรับทราบ
•• การจัดทําระบบการจัดทําระบบ  EIS EIS ควรมีทีมงานแยกตางหากควรมีทีมงานแยกตางหาก  เพื่อเพื่อ
เสาะหาสารสนเทศเสาะหาสารสนเทศ  และและ  คําอธิบายคําอธิบาย  จากแหลงตางจากแหลงตาง  ๆๆ  มามา
บนัทกึบนัทกึ  ประกอบกับสารสนเทศภายในประกอบกับสารสนเทศภายใน
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•• ระบบระบบ  DSS DSS หรือหรือ  ระบบสนบัสนุนการตัดสนิใจระบบสนบัสนุนการตัดสนิใจ  เปนระบบเปนระบบ
ที่ชวยผูบริหารทดลองเลือกแนวทางตางที่ชวยผูบริหารทดลองเลือกแนวทางตาง  ๆๆ  ในการตัดสนิใจในการตัดสนิใจ
•• ระบบนี้ประกอบดวยแบบจําลองสําหรับการตัดสนิใจระบบนี้ประกอบดวยแบบจําลองสําหรับการตัดสนิใจ  
หรือหรือ  Decision Model Decision Model ใหเลือกใชใหเลือกใช    ตัวอยางที่มีผูใชกันมากตัวอยางที่มีผูใชกันมาก
ก็คือก็คือ  โมเดลในการเลนหุนโมเดลในการเลนหุน ( (Technical Analysis)Technical Analysis)
•• โปรแกรมที่นํามาใชในงานโปรแกรมที่นํามาใชในงาน  DSS DSS ไดดีก็คอืไดดีก็คอื  Microsoft Microsoft 

Excel Excel หรือหรือ  โปรแกรมจําพวกโปรแกรมจําพวก  Spreadsheet Spreadsheet นัน่เองนัน่เอง
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•• ระบบคลังขอมูลระบบคลังขอมูล  และและ  ทําเหมืองขอมูลทําเหมืองขอมูล    เริ่มตนดวยการนําเริ่มตนดวยการนํา
ขอมูลที่นิ่งแลวมาจัดเก็บเปนคลังขอมูลขอมูลที่นิ่งแลวมาจัดเก็บเปนคลังขอมูล  (Data (Data 
warehouse) warehouse)   เพื่อวิเคราะหขอมูลดวยเพื่อวิเคราะหขอมูลดวย  OLAP OLAP 
•• ระบบทําเหมืองขอมูลระบบทําเหมืองขอมูล  (Data mining)(Data mining) เปนการนําขอมูลที่เปนการนําขอมูลที่
เก็บไวมาวเิคราะหใหเห็นความสมัพันธระหวางขอมูลเก็บไวมาวเิคราะหใหเห็นความสมัพันธระหวางขอมูล  ที่ที่
ไมเคยเห็นหรือไมเคยทราบมากอนไมเคยเห็นหรือไมเคยทราบมากอน
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•• การใชคอมพิวเตอรในสํานักงานการใชคอมพิวเตอรในสํานักงาน
– การจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ในระบบอเิล็กทรอนิกส  มีทั้งแบบ
เก็บเปนขอความที่แกไขได และภาพลกัษณ (image)  ซึ่ง
แกไขเปลี่ยนแปลงไมได (แตเปลอืงเนือ้ที่เก็บ)
– การคนหาขอมูลและเอกสารในระบบอิเลก็ทรอนกิส
– ระบบกระแสงาน – Workflow  และ Workgroup
– การสื่อสารระหวางกันดวยระบบไปรษณียอตัโนมตัิ
– การประชุมทางไกล (teleconference)
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•• การใชคอมพิวเตอรทํางานในโรงงานอตุสาหกรรมการใชคอมพิวเตอรทํางานในโรงงานอตุสาหกรรม    เชนเชน  การใชการใช
คอมพิวเตอรออกแบบผลติภัณฑตางคอมพิวเตอรออกแบบผลติภัณฑตาง  ๆๆ ( (Computer Aided Computer Aided 
DesignDesign  หรือหรือ  CAD) CAD)   การนําแบบมาใชในการควบคุมการผลติการนําแบบมาใชในการควบคุมการผลติ  
(Computer Aided Manufacturing (Computer Aided Manufacturing หรือหรือ  CAM)  CAM)  การใชงานการใชงาน
แบบแบบบรูณาบรูณาการดวยระบบการดวยระบบ  MRP IIMRP II

•• การใชในระดบักาวหนาการใชในระดบักาวหนา  เชนเชน  การควบคุมเครื่องจกัรอัตโนมตัิการควบคุมเครื่องจกัรอัตโนมตัิ  
และและ  งานหุนยนตอตุสาหกรรมงานหุนยนตอตุสาหกรรม  (Industrial Robot)(Industrial Robot)
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•• งานประยุกตดานเสยีงงานประยุกตดานเสยีง    เชนเชน  คอมพิวเตอรที่รับคําสั่งเปนคอมพิวเตอรที่รับคําสั่งเปน
เสียงไดเสียงได  แลวจึงทํางานใหผูใชตามตองการแลวจึงทํางานใหผูใชตามตองการ    การคนหาการคนหา
ขอมูลดวยเสียงขอมูลดวยเสียง    การสังเคราะหเสียงการสังเคราะหเสียง    การแตงเพลงดวยการแตงเพลงดวย
คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร  
•• ปจจุบนัมใีชในระบบปจจุบนัมใีชในระบบ  11331133  ของของ  ทศททศท.. ใชในระบบใชในระบบ  

Electronic Banking Electronic Banking ของธนาคารหลายแหงของธนาคารหลายแหง
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•• การประยุกตอินเทอรเน็ตเปนเรื่องจําเปนมากการประยุกตอินเทอรเน็ตเปนเรื่องจําเปนมาก
– ปกติใชอนิเทอรเนต็คนหาเรื่องราวตาง ๆ
– สรางโฮมเพจเพือ่ประชาสัมพันธหนวยงาน
– มีชองทางใหลกูคาติดตอสือ่สาร
– ใชเปนเครื่องมือในการขายสินคา
– ใชเปนชองทางสําหรับเชื่อมโยงบริษัทหรือหนวยงานในเครือ
– ใชเปนเครื่องมือสื่อสารกับพนกังาน
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•• งานประยุกตดานการศึกษาและฝกอบรมงานประยุกตดานการศึกษาและฝกอบรม  มีความสําคญัมีความสําคญั
มากมาก  เพราะมีเรื่องตองรูมากขึ้นแตเวลามีเทาเดิมเพราะมีเรื่องตองรูมากขึ้นแตเวลามีเทาเดิม  
•• มหาวิทยาลัยเริ่มจัดทํามหาวิทยาลัยเริ่มจัดทํา  ee--learning learning เพื่อสอนวิชาตางเพื่อสอนวิชาตาง  ๆๆ  
ผานระบบอินเทอรเน็ตผานระบบอินเทอรเน็ต
•• งานประยุกตแตแรกคืองานประยุกตแตแรกคือ  CAI CAI ที่ตอมาจับใสแผนซีดีที่ตอมาจับใสแผนซีดี
•• ปจจุบนัแมแตบรษิทัก็ทําปจจุบนัแมแตบรษิทัก็ทํา  ee--training training ไดได  
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•• งานประยุกตในเรื่องสวนตวังานประยุกตในเรื่องสวนตวั    เริ่มเปนที่นยิมมากขึ้นเริ่มเปนที่นยิมมากขึ้น
•• ในทางปฏิบัติแลวในทางปฏิบัติแลว    งานที่ผูบริหารและพนักงานตองทํางานที่ผูบริหารและพนักงานตองทํา
เปนประจํานั้นมทีั้งงานที่เกี่ยวของกับหนวยงานเปนประจํานั้นมทีั้งงานที่เกี่ยวของกับหนวยงาน  หรือหรือ  
บรษิทับรษิทั  และงานที่เปนเรื่องสวนตัวและงานที่เปนเรื่องสวนตัว  เชนเชน  การโทรศัพทการโทรศัพท
•• หากจัดระบบใหสามารถใชงานสวนตัวไดรวดเร็วหากจัดระบบใหสามารถใชงานสวนตัวไดรวดเร็ว  ก็ทําใหก็ทําให
ประหยดัเวลาลงประหยดัเวลาลงไดมากไดมาก  และทําใหการทํางานโดยรวมมีและทําใหการทํางานโดยรวมมี
ประสิทธิผลดีขึ้นประสิทธิผลดีขึ้น
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•• การประยุกตดานภาพการประยุกตดานภาพกราฟกสกราฟกส  ภาพถายภาพถาย    ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว
•• ภาพชวยใหเห็นรายละเอียดไดเหนือคําบรรยายภาพชวยใหเห็นรายละเอียดไดเหนือคําบรรยาย    ยิ่งเปนยิ่งเปน
ภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหว  (Animation) (Animation) ยิ่งนาสนใจยิ่งนาสนใจ
•• ใชคอมพิวเตอรทํางานกับภาพถายใชคอมพิวเตอรทํางานกับภาพถาย  เชนเชน  ใชใช  Photoshop Photoshop ในใน
การตกแตงภาพถายใหสวยงามขึ้นการตกแตงภาพถายใหสวยงามขึ้น
•• ใชคอมพิวเตอรฉายภาพยนตรจากแผนซีดีหรือดีวีดีใชคอมพิวเตอรฉายภาพยนตรจากแผนซีดีหรือดีวีดี
โดยตรงโดยตรง  หรือภาพยนตรที่ไดรบัมาจากระบบอินเทอรเน็ตหรือภาพยนตรที่ไดรบัมาจากระบบอินเทอรเน็ต  
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•• บรษิทัขนาดใหญกําลังสนใจใชระบบบรษิทัขนาดใหญกําลังสนใจใชระบบ  ERP ERP –– Enterprise Enterprise 

Resource Planning Resource Planning ซึ่งเปนระบบขนาดใหญซึ่งเปนระบบขนาดใหญ  
ประกอบดวยระบบยอยจํานวนมากประกอบดวยระบบยอยจํานวนมาก  เชนเชน  ระบบบญัชีระบบบญัชี  
ระบบควบคมุสนิคาคงคลังระบบควบคมุสนิคาคงคลัง    ระบบวางแผนการผลิตระบบวางแผนการผลิต    และและ
ระบบอื่นระบบอื่น  ๆๆ      ระบบเหลานี้มีความเปนมาตรฐานระบบเหลานี้มีความเปนมาตรฐาน    ทําใหทําให
แนใจวาผูใชจะตองทํางานตามขั้นตอนมาตรฐานเทานั้นแนใจวาผูใชจะตองทํางานตามขั้นตอนมาตรฐานเทานั้น
•• ERP ERP ที่นยิมกันมากไดแกที่นยิมกันมากไดแก  SAP, Oracle Finance, BaanSAP, Oracle Finance, Baan
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•• Supply Chain Management  Supply Chain Management  หรือหรือ  ระบบจัดการโซอุประบบจัดการโซอุป
ทานทาน    เปนระบบที่เชื่อมโยงไปยังเปนระบบที่เชื่อมโยงไปยัง  supplier supplier รวมทัง้กลุมรวมทัง้กลุม
บรษิทัที่ใหบรกิารบรษิทัที่ใหบรกิาร  Logistics Logistics เพื่อใหทํางานประสานกันในเพื่อใหทํางานประสานกันใน
ดานการจัดเตรียมชิน้สวนและวัตถดุบิดานการจัดเตรียมชิน้สวนและวัตถดุบิ    การผลิตและการการผลิตและการ
จัดสงสนิคาที่ผลิตเสร็จแลวไปยังผูจําหนายจัดสงสนิคาที่ผลิตเสร็จแลวไปยังผูจําหนาย
•• SCM SCM เริ่มเปนทีส่นใจและมีผูนําไปใชมากขึ้นเริ่มเปนทีส่นใจและมีผูนําไปใชมากขึ้น



การประยุกตที่สําคัญการประยุกตที่สําคัญ  1515
•• งานประยุกตที่เกี่ยวกับลูกคาก็ไดรบัความสนใจมากขึ้นงานประยุกตที่เกี่ยวกับลูกคาก็ไดรบัความสนใจมากขึ้น
•• การรักษาลูกคาเกาไวใชตนทุนนอยกวาหาลูกคาใหมการรักษาลูกคาเกาไวใชตนทุนนอยกวาหาลูกคาใหม
•• CRM CRM –– Customer Relationship Management Customer Relationship Management จึงเปนจึงเปน
กลยุทธสําคญัของบริษัทหลายแหงกลยุทธสําคญัของบริษัทหลายแหง
•• CRM CRM ครอบคลุมทั้งการจัดทําครอบคลุมทั้งการจัดทํา  Membership Card Membership Card เชนเชน  

Card SPOT Card SPOT ของของ  TOPS TOPS และการทําและการทํา  Call CenterCall Center



การประยุกตสําคัญการประยุกตสําคัญ  1616
•• รัฐบาลยุคใหมตองใหบริการผานอินเทอรเน็ตรัฐบาลยุคใหมตองใหบริการผานอินเทอรเน็ต
•• แนวคดินีท้ําใหเกิดแนวคดินีท้ําใหเกิด  ee--GovernmentGovernment
•• การใหบรกิารดานขอมูลขาวสารราชการการใหบรกิารดานขอมูลขาวสารราชการ
•• การใหบรกิารและคําแนะนําดานตางการใหบรกิารและคําแนะนําดานตาง  ๆๆ
•• การจดทะเบยีนการจดทะเบยีน    การรองเรียนการรองเรียน    การใหคําปรึกษากฎหมายการใหคําปรึกษากฎหมาย



การประยุกตที่สําคัญการประยุกตที่สําคัญ  1717
•• นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี  พพ..ตต..ทท..  ทักษิณทักษิณ  มีนโยบายใหผูวาราชการมีนโยบายใหผูวาราชการ
จังหวัดตองรูจักอานแผนที่จังหวัดตองรูจักอานแผนที่  และใชระบบและใชระบบ  GIS GIS 
•• ระบบระบบ  Geographic Information System Geographic Information System เปนระบบเปนระบบ
สารสนเทศที่ผูกติดกับตําแหนงพิกัดของแผนที่สารสนเทศที่ผูกติดกับตําแหนงพิกัดของแผนที่    ทําใหเราทําใหเรา
ทราบรายละเอียดของพื้นทีน่ั้นทราบรายละเอียดของพื้นทีน่ั้น  ๆๆ  จากการคลิกบนแผนที่จากการคลิกบนแผนที่  
หรือหรือ  จากการนําแผนที่ซึ่งแสดงขอมูลชั้นตางจากการนําแผนที่ซึ่งแสดงขอมูลชั้นตาง  ๆๆ  มามา
ซอนทับกันซอนทับกัน ( (super impose)super impose)



PMOC, MOC, DOC PMOC, MOC, DOC และและ  POCPOC
•• แนวคดิทานนายกรัฐมนตรีแนวคดิทานนายกรัฐมนตรี  ดรดร..  ทักษณิทักษณิ
•• ตองการไดรับขอมูลสรุปจากทุกหนวยงานอยางรวดเร็วตองการไดรับขอมูลสรุปจากทุกหนวยงานอยางรวดเร็ว
ทันใจทันใจ    เพื่อใหทานพิจารณาวาขณะนี้เกิดอะไรขึ้นเพื่อใหทานพิจารณาวาขณะนี้เกิดอะไรขึ้น    หาหา
ขอมูลที่เกี่ยวของขอมูลที่เกี่ยวของ  และตดัสนิใจไดและตดัสนิใจได
•• หนวยงานระดบักรมสรางหนวยงานระดบักรมสราง  DOC DOC เชื่อมตอกับระดบัเชื่อมตอกับระดบั
กระทรวงคอืกระทรวงคอื  MOC MOC แลวสงตอไปใหแลวสงตอไปให  PMOC PMOC สวนระดบัสวนระดบั
จังหวัดจะเปนจังหวัดจะเปน  POCPOC



งานประยุกตที่อันตรายงานประยุกตที่อันตราย
•• งานประยุกตที่อันตรายทุกวันนีม้ีหลายอยางดวยกันงานประยุกตที่อันตรายทุกวันนีม้ีหลายอยางดวยกัน
– โปรแกรมราย  ไดแก ไวรัส หนอน และมาโทรจนั
– โปรแกรมหลอกลวง ไดแก Phising
– โปรแกรม Spyware
– การสรางเว็บอนาจาร
– การสง Spam mail



การประยุกตไมมวีันจบสิ้นการประยุกตไมมวีันจบสิ้น
•• การประยุกตทางดานนันทนาการการประยุกตทางดานนันทนาการ  และและ  ทองเที่ยวทองเที่ยว
•• การประยุกตทางดานการกีฬาการประยุกตทางดานการกีฬา  และและ  การออกกําลังกายการออกกําลังกาย
•• การประยุกตทางดานการแพทยการประยุกตทางดานการแพทย  และและ  สาธารณสุขสาธารณสุข
•• การประยุกตในดานอาชีพตางการประยุกตในดานอาชีพตาง  ๆๆ
•• การประยุกตทางดานการเมืองการประยุกตทางดานการเมือง  การปกครองการปกครอง
•• การประยุกตทางดานศาสนาการประยุกตทางดานศาสนา  และและ  จิตใจจิตใจ



ภาพรวมของโครงการพฒันาระบบภาพรวมของโครงการพฒันาระบบ



ภาพรวมภาพรวม  หรือหรือ  วัฏวัฏจักรโครงการจักรโครงการ
•• โครงการเริ่มตนดวยการผลักดนัของใครบางคนโครงการเริ่มตนดวยการผลักดนัของใครบางคน
•• มีการประเมนิความเปนไปไดมีการประเมนิความเปนไปได
•• จดัทํางบประมาณขั้นตนจดัทํางบประมาณขั้นตน
•• กําหนดตัวกําหนดตัว  หนหน..  โครงการโครงการ  และและ  บุคลากรบุคลากร
•• กําหนดรายละเอียดวัตถปุระสงคกําหนดรายละเอียดวัตถปุระสงค
•• วางแผนโครงการวางแผนโครงการ



ภาพรวมภาพรวม  หรือหรือ  วัฏวัฏจักรโครงการจักรโครงการ  22

•• มีการดําเนนิการมีการดําเนนิการ  คือคือ  การแจกจายงานใหผูปฏิบัติการแจกจายงานใหผูปฏิบัติ
•• การติดตามการติดตาม  และและ  ควบคุมโครงการควบคุมโครงการ
•• การวัดความกาวหนาของโครงการการวัดความกาวหนาของโครงการ
•• การตรวจรับผลงานการตรวจรับผลงาน
•• การจัดทํารายงานการจัดทํารายงาน
•• การสรุปผลโครงการการสรุปผลโครงการ



25

แบบจําลองแสดงทรัพยากรกับเวลาแบบจําลองแสดงทรัพยากรกับเวลา
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แบบจําลองแสดงทรัพยากรกับเวลาแบบจําลองแสดงทรัพยากรกับเวลา((อีกแบบอีกแบบ))
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การศึกษาความเหมาะสมการศึกษาความเหมาะสม
•• บางทีก็เรียกวาเปนการศึกษาเบื้องตนบางทีก็เรียกวาเปนการศึกษาเบื้องตน  
•• เปาหมายคือพจิารณาวานาจะดําเนนิการหรือไมเปาหมายคือพจิารณาวานาจะดําเนนิการหรือไม
•• งานทุกงานควรทราบเปนเบือ้งตนวางานทุกงานควรทราบเปนเบือ้งตนวา    เปนงานเรงดวนหรือไมเปนงานเรงดวนหรือไม    
ขอบเขตงานมีความกวางขวางมากนอยเพียงใดขอบเขตงานมีความกวางขวางมากนอยเพียงใด    ตองใชเวลาตองใชเวลา  คนคน  
และและ  งปงปมม..  มากนอยเทาใดมากนอยเทาใด

•• ควรทราบดวยวาจะมีผลประโยชนเกดิขึ้นมากนอยเพียงใดควรทราบดวยวาจะมีผลประโยชนเกดิขึ้นมากนอยเพียงใด    คุมคุม
หรือไมที่จะจดัทําระบบนัน้ขึ้นมาใชหรือไมที่จะจดัทําระบบนัน้ขึ้นมาใช



รูปแบบของการศึกษาความเหมาะสมรูปแบบของการศึกษาความเหมาะสม
•• เราศึกษาในลําดับความเหมาะสมตอไปนี้เราศึกษาในลําดับความเหมาะสมตอไปนี้
– Technical feasibility
– Operation feasibility
– Economic feasibility
– Legal feasibility
– Schedule feasibility
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