
suranaree.01

แนวทางการเขาสูตลาดและโอกาสงานสารสนเทศแนวทางการเขาสูตลาดและโอกาสงานสารสนเทศ

ดร. ครรชิต  มาลัยวงศดร. ครรชิต  มาลัยวงศ
สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

20  พฤศจิกายน  254320  พฤศจิกายน  2543
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เนื้อหาเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

ไอทียุคใหมจะไปทางไหนไอทียุคใหมจะไปทางไหน
วิวัฒนาการของงานไอทีวิวัฒนาการของงานไอที
คุณจะเปนเลิศดานไอทีคุณจะเปนเลิศดานไอทีไดไดอยางไรอยางไร
ความสํ าเร็จดานไอความสํ าเร็จดานไอทีทีอยูแคเอื้อมอยูแคเอื้อม
ขอควรจํ าสุดทายขอควรจํ าสุดทาย
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ยคุโลกายคุโลกาภิวัตนภิวัตน

ไอทีเปนเครื่องมือสํ าคัญ  เพื่อสรางไอทีเปนเครื่องมือสํ าคัญ  เพื่อสราง
–– โลกที่ไรพรมแดนโลกที่ไรพรมแดน
–– ความรวมมือระหวางพันธมิตรความรวมมือระหวางพันธมิตร
–– ความรูที่ตักตวงไดไมมีที่สิ้นสุดความรูที่ตักตวงไดไมมีที่สิ้นสุด
–– ความบันเทิงที่สรางสรรคและสุนทรีความบันเทิงที่สรางสรรคและสุนทรี
–– ความสงบ สันติ และ มีสุขภาพความสงบ สันติ และ มีสุขภาพ
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สิง่ที่ไอทีทํ าใหไดสิง่ที่ไอทีทํ าใหได

การสื่อสารไปยังทุกมุมโลกดวยอินการสื่อสารไปยังทุกมุมโลกดวยอินเทอรเทอรเน็ต ผานเน็ต ผาน
อุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม  เชน ไมโครเวฟ  ดาวอุปกรณสื่อสารโทรคมนาคม  เชน ไมโครเวฟ  ดาว
เทียม  เสนใยนํ าแสง ฯลฯเทียม  เสนใยนํ าแสง ฯลฯ
การใชคอมพิวเตอรจัดเก็บขอมูล  ประมวลผลขอมูลการใชคอมพิวเตอรจัดเก็บขอมูล  ประมวลผลขอมูล
จัดทํ ารายงานทางดานธุรกิจ   เพื่อใหจัดทํ ารายงานทางดานธุรกิจ   เพื่อใหผูผูปฏิบัติงานและปฏิบัติงานและ
ผูผูบริหารทํ างานไดบริหารทํ างานไดดวยดวยความรูเทาความรูเทาทันทันสถานการณสถานการณ
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สิ่งที่ไอทีทํ าใหได 2สิ่งที่ไอทีทํ าใหได 2

จัดระบบสํ านักงานใหทํ างานเอกสาร และ สื่อสารภายจัดระบบสํ านักงานใหทํ างานเอกสาร และ สื่อสารภาย
ในไดโดยอัตโนมัติ ในไดโดยอัตโนมัติ   OA- Office AutomationOA- Office Automation
จัดระบบการออกแบบ  และควบคุมการผลิต  ในโรงจัดระบบการออกแบบ  และควบคุมการผลิต  ในโรง
งานไดโดยอัตโนมัติงานไดโดยอัตโนมัติ
สื่อสารขอมูลธุรกิจสื่อสารขอมูลธุรกิจระหวางระหวางบรษิทั  ผานระบบบรษิทั  ผานระบบ
Electronic Data Interchange Electronic Data Interchange  และ Internet และ Internet



suranaree.06

สิง่ที่ไอทีทํ าใหได สิง่ที่ไอทีทํ าใหได 33

ชวยงานสวนตัวในดานตาง ๆ   การบันทึกขอมูล  การชวยงานสวนตัวในดานตาง ๆ   การบันทึกขอมูล  การ
พิมพเอกสาร  การติดตอสื่อสาร  การนัดหมาย ฯลฯพิมพเอกสาร  การติดตอสื่อสาร  การนัดหมาย ฯลฯ
ชวยเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆชวยเผยแพรประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ
ชวยสนับสนุนการเรียนรูชวยสนับสนุนการเรียนรู
ชวยใหชวยใหเกิดเกิดความบันเทิงแบบใหม เชน เกม ฯลฯความบันเทิงแบบใหม เชน เกม ฯลฯ
ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต
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บางสวนของชื่อสิ่งแปลกใหมที่เกิดจากไอทีบางสวนของชื่อสิ่งแปลกใหมที่เกิดจากไอที

ATMATM
DatabaseDatabase
EdutainmentEdutainment
eThailand eThailand  และ สารพัด  และ สารพัด ee
Intelligent Building, Island, Office,Intelligent Building, Island, Office,
Internet, IntranetInternet, Intranet
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บางสวนของชื่อสิ่งแปลกใหมที่เกิดจากไอทีบางสวนของชื่อสิ่งแปลกใหมที่เกิดจากไอที

KnowledgebaseKnowledgebase
MultimediaMultimedia
Office AutomationOffice Automation
Smart Card, Smart CarSmart Card, Smart Car
Virtual Library, Museum, University...Virtual Library, Museum, University...
World Wide WebWorld Wide Web
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การประยุกตไอทีแบบมาตรฐานการประยุกตไอทีแบบมาตรฐาน

การใชในงานวิจัย การใชในงานวิจัย - - ค ํานวณทางดานวิทยาศาสตรค ํานวณทางดานวิทยาศาสตร
การใชในงานธุรกิจ การใชในงานธุรกิจ - - ประมวลผลขอมูลประมวลผลขอมูล
การใชในงานบริหารจัดการ การใชในงานบริหารจัดการ - - ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
การใชในงานเลียนแบบมนุษย การใชในงานเลียนแบบมนุษย --  ระบบระบบความรู และความรู และ
ปญญาประดิษฐปญญาประดิษฐ
การใชในงานสวนตัว การใชในงานสวนตัว --    OrganizerOrganizer
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งานที่เกี่ยวกับของกับไอทีงานที่เกี่ยวกับของกับไอที
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สารพัดงานดานไอทีสารพัดงานดานไอที

สารพัดการออกแบบ และ การผลิตสารพัดการออกแบบ และ การผลิต
การทํ าตลาด  การขาย  การใหเชา  และการบริการการทํ าตลาด  การขาย  การใหเชา  และการบริการ
การใชอุปกรณ  ซอฟตแวร และ บริการการใชอุปกรณ  ซอฟตแวร และ บริการ
การซอมบํ ารุงการซอมบํ ารุง
การประเมิน  ตรวจสอบการประเมิน  ตรวจสอบ
การสอน ฝกอบรม แนะนํ า ใหการสอน ฝกอบรม แนะนํ า ใหคํ าคํ าปรึกษาปรึกษา
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ไอทีเปดกวางสํ าหรับทุกพื้นฐานไอทีเปดกวางสํ าหรับทุกพื้นฐาน

ไอทีมีใชทุกวงการ ตั้งแต แพทยถึงการเมือง  การศึกษาไอทีมีใชทุกวงการ ตั้งแต แพทยถึงการเมือง  การศึกษา
ถึง การกอสราง  ในโรงเรียนถึงในเรือนจํ า ฯลฯถึง การกอสราง  ในโรงเรียนถึงในเรือนจํ า ฯลฯ
นอกจากงานออกแบบที่นอกจากงานออกแบบที่ตองการตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานเชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแลว งานอื่น ๆ อาจดานเชน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสแลว งานอื่น ๆ อาจ
ออกแบบไดโดยผูที่มีพื้นฐานแตกตางกัน   แตควรออกแบบไดโดยผูที่มีพื้นฐานแตกตางกัน   แตควรมีมี
ความรูดานเนื้อหาที่จะออกแบบความรูดานเนื้อหาที่จะออกแบบ
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ไอทีเปดกวางมากสํ าหรับงานซอฟตแวรไอทีเปดกวางมากสํ าหรับงานซอฟตแวร

การพัฒนาซอฟตแวรการพัฒนาซอฟตแวรตองการตองการความรูทางดานภาษาความรูทางดานภาษา
คอมพิวเตอร  คอมพิวเตอร  อัอัลกอริทึม และ โครงสรางขอมูลลกอริทึม และ โครงสรางขอมูล
คนทั่วไปสามารถฝกฝนการพัฒนาซอฟตแวรได  แตคนทั่วไปสามารถฝกฝนการพัฒนาซอฟตแวรได  แต
จํ าเปนจะตองทํ างานตามจํ าเปนจะตองทํ างานตามวิธีวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ปฏิบัติที่เหมาะสม (Good(Good
Practice)Practice)
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ใครก็ทํ าเว็บ และ ดูแลเว็บไดใครก็ทํ าเว็บ และ ดูแลเว็บได

งานใหมที่เพิ่งไดงานใหมที่เพิ่งไดรบัรบัความสนใจมากคืองานสรางเว็บความสนใจมากคืองานสรางเว็บ
เพจ  เพื่อประชาสัมพันธองคกรเพจ  เพื่อประชาสัมพันธองคกร
ปจจุบันหนวยงาน  บริษัท หางราน ปจจุบันหนวยงาน  บริษัท หางราน อบตอบต. หรือแมแต. หรือแมแต
บุคคลตาง ๆ ก็นิยมสรางเว็บเพจ และสั่งใหมีผูจัดทํ าบุคคลตาง ๆ ก็นิยมสรางเว็บเพจ และสั่งใหมีผูจัดทํ า
เว็บเว็บเพจเพจขึน้ขึน้
คนที่สนใจสามารถเรียนรูการสรางและดูแลเว็บไดคนที่สนใจสามารถเรียนรูการสรางและดูแลเว็บได
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งานดานสนับสนุนการใชพีซีงานดานสนับสนุนการใชพีซี

มีมากมายไมรูหมดสิ้นมีมากมายไมรูหมดสิ้น
ตั้งแตเรื่องที่เปนวิชาการเชน ดานการแพทย  วิศวะตั้งแตเรื่องที่เปนวิชาการเชน ดานการแพทย  วิศวะ
สถาปตยกรรม การบัญชี  ไปถึง การพิมพเอกสารสถาปตยกรรม การบัญชี  ไปถึง การพิมพเอกสาร
ผูใชตองการผูสนับสนุนในดานการใชอุปกรณ และผูใชตองการผูสนับสนุนในดานการใชอุปกรณ และ
ซอฟตแวร   การแกปญหาในการใช ฯลฯซอฟตแวร   การแกปญหาในการใช ฯลฯ
ผูผูปฏิบัติงานสนับสนุนอาจมีพื้นฐานอะไรก็ไดปฏิบัติงานสนับสนุนอาจมีพื้นฐานอะไรก็ได
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วิชาการพื้นฐานดานไอทีวิชาการพื้นฐานดานไอที

กลุมวิชาการดานฮารดแวรกลุมวิชาการดานฮารดแวร
–– วิศวกรรมคอมพิวเตอรวิศวกรรมคอมพิวเตอร
–– วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  วิศวกรรมโทรคมนาคมวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  วิศวกรรมโทรคมนาคม
–– วิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิชาการพื้นฐานดานไอทีวิชาการพื้นฐานดานไอที

กลุมวิชาการดานซอฟตแวรกลุมวิชาการดานซอฟตแวร
–– วิทยาการคอมพิวเตอรวิทยาการคอมพิวเตอร
–– การประมวลผลขอมูลการประมวลผลขอมูล
–– ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
–– สารสารสนเทศสนเทศศึกษาศึกษา
–– การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สารพัดตํ าแหนงงานดานไอทีสารพัดตํ าแหนงงานดานไอที

ในระบบราชการคือ นักวิชาการคอมพิวเตอรในระบบราชการคือ นักวิชาการคอมพิวเตอร
ในเอกชน อาจจะมีตํ าแหนงงานตาง ๆ ได  และ ชื่อในเอกชน อาจจะมีตํ าแหนงงานตาง ๆ ได  และ ชื่อ
ตํ าแหนงขึ้นอยูตํ าแหนงขึ้นอยูกับกับความพอใจ  และ การกํ าหนดของความพอใจ  และ การกํ าหนดของ
ภาคเอกชนเอง   ไมมีมาตรฐานวาตํ าแหนงใดภาคเอกชนเอง   ไมมีมาตรฐานวาตํ าแหนงใดเหนือเหนือกวากวา
ตํ าแหนงใดตํ าแหนงใด
ในในอนาคตอาจจะมีตํ าแหนงเพิ่มมากขึ้นไปอีกอนาคตอาจจะมีตํ าแหนงเพิ่มมากขึ้นไปอีก
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ตัวอยางชื่อตํ าแหนงงานดานผูใชตัวอยางชื่อตํ าแหนงงานดานผูใช

นกัวิเคราะหระบบ และ นักออกแบบระบบนกัวิเคราะหระบบ และ นักออกแบบระบบ
นักเขียนโปรแกรมนักเขียนโปรแกรม
หัวหนาโครงการหัวหนาโครงการ
ผูผูบรหิารระบบบรหิารระบบ
ผูผูบริหารฐานขอมูลบริหารฐานขอมูล
ผูผูบริหารเครือขายบริหารเครือขาย
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ตัวอยางชื่อตํ าแหนงงานดานผูใชไอทีตัวอยางชื่อตํ าแหนงงานดานผูใชไอที

ผูดูแลเว็บผูดูแลเว็บ
วิศวกรระบบวิศวกรระบบ
วิศวกรสื่อสารวิศวกรสื่อสาร
วิศวกรซอฟตแวรวิศวกรซอฟตแวร
วิศวกรวิศวกรความรูความรู
ผูตรวจสอบคอมพิวเตอรผูตรวจสอบคอมพิวเตอร
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ตัวอยางชื่อตํ าแหนงงานดานสารสนเทศตัวอยางชื่อตํ าแหนงงานดานสารสนเทศ

นกัสารสนเทศ  นักวิทยาการสารสนเทศนกัสารสนเทศ  นักวิทยาการสารสนเทศ
นักจัดการเอกสารนักจัดการเอกสาร
ผูพัฒนาระบบมัลติมีเดียผูพัฒนาระบบมัลติมีเดีย
บรรณารักษบรรณารักษ
นักบรรณสารนักบรรณสาร
CIO CIO   ผูผูบริหารสารสนเทศบริหารสารสนเทศ



suranaree.022

ตัวอยางชื่อตํ าแหนงงานดานผูขายตัวอยางชื่อตํ าแหนงงานดานผูขาย

วิศวกรระบบวิศวกรระบบ
วิศวกรฝายขายวิศวกรฝายขาย
วิศวกรลูกคาวิศวกรลูกคา
ผูรวมระบบผูรวมระบบ
ชางเทคนิคชางเทคนิค



suranaree.023

ปญหาที่บั่นทอนความสํ าเร็จปญหาที่บั่นทอนความสํ าเร็จ



suranaree.024

ทุกคนตองการความสํ าเร็จทุกคนตองการความสํ าเร็จ

ผูใชตองการระบบที่ใชงานไดผูใชตองการระบบที่ใชงานไดตามตามความตองการจริงความตองการจริง
ผูใชไมตองการเห็นปญหาขัดของในระบบและอุปกรณผูใชไมตองการเห็นปญหาขัดของในระบบและอุปกรณ
ผูใชตองการระบบและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพผูใชตองการระบบและอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
ผูใชตองการผูชวยเหลือในผูใชตองการผูชวยเหลือในการการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
ผูใชตองการระบบที่ผูใชตองการระบบที่มีมีความมั่นคง ปลอดภัยความมั่นคง ปลอดภัย



suranaree.025

ทุกคนตองการความสํ าเร็จทุกคนตองการความสํ าเร็จ

ผูขายตองการไดลูกคามาก ๆผูขายตองการไดลูกคามาก ๆ
ผูขายตองการไดกํ าไรมาก ๆผูขายตองการไดกํ าไรมาก ๆ
ผูขายจํ าตองผูขายจํ าตองสรางสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา  จัดหาความสัมพันธที่ดีตอลูกคา  จัดหา
ระบบที่มีคุณภาพและใชงานไดตามที่ลูกคาตองการระบบที่มีคุณภาพและใชงานไดตามที่ลูกคาตองการ
ใหการสนับสนุนและคํ าแนะนํ าแกผูใชใหการสนับสนุนและคํ าแนะนํ าแกผูใช
เสียงชมของลูกคาคือเสียงชมของลูกคาคือเสียงเสียงสวรรคสวรรค



suranaree.026

ปญหาของการใชไอทีในสวนผูใชปญหาของการใชไอทีในสวนผูใช

ขาดบุคลากรไอทีขาดบุคลากรไอที
ไมไดมีการพัฒนาบุคลากรใหรูไอทีไมไดมีการพัฒนาบุคลากรใหรูไอที
ขาดงบประมาณที่จะซื้อขาดงบประมาณที่จะซื้อและและปรบัปรุงระบบปรบัปรุงระบบ
เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ตองตองปรับอยูเสมอปรับอยูเสมอ
ผูใชไมสนใจเรียนรู  ทํ าใหไมชํ านาญในการใชผูใชไมสนใจเรียนรู  ทํ าใหไมชํ านาญในการใช



suranaree.027

ปญหาของการใชไอทีในสวนผูใช ปญหาของการใชไอทีในสวนผูใช 22

ขาดการวางแผนแมบทไอทีที่เหมาะสมขาดการวางแผนแมบทไอทีที่เหมาะสม
ขาดการประสานงานดานไอทีระหวางแผนกขาดการประสานงานดานไอทีระหวางแผนก
ขาดการกํ าหนดมาตรฐานไอทีขาดการกํ าหนดมาตรฐานไอที
ขาดการพัฒนาฐานขอมูลสํ าหรับใชรวมกันขาดการพัฒนาฐานขอมูลสํ าหรับใชรวมกัน
ไมไดใชระบบซอฟตแวรรวมกันไมไดใชระบบซอฟตแวรรวมกัน



suranaree.028

ปญหาของการใชไอทีในสวนผูขายปญหาของการใชไอทีในสวนผูขาย

พนักงานขายไมรูจริงพนักงานขายไมรูจริง
ตั้งใจที่จะหลอกลวงตั้งใจที่จะหลอกลวง
ไมมีมาตรฐานในการทํ างานไมมีมาตรฐานในการทํ างาน
ขาดความสามารถในการสื่อสารขาดความสามารถในการสื่อสาร
ไมสรางระบบสนับสนุนผูใชไมสรางระบบสนับสนุนผูใช



suranaree.029

การการสรางสรางความความสํ าเร็จสํ าเร็จสวนตัวสวนตัว



suranaree.030

นิสัยประจํ าตัวนิสัยประจํ าตัว

ใฝรู   สนใฝรู   สนใจใจความรูและสิ่งแปลกใหมความรูและสิ่งแปลกใหม
ชอบทดลอง   กลาที่จะทดสอบเทคโนโลยีใหมชอบทดลอง   กลาที่จะทดสอบเทคโนโลยีใหม
ชอบวิเคราะห   พยายามหาเหตุผลแยกแยะชอบวิเคราะห   พยายามหาเหตุผลแยกแยะ
ชอบชอบความทาทาย   สนใจการแกปญหายาก ๆความทาทาย   สนใจการแกปญหายาก ๆ
อึดไมยอมแพงาย ๆ   พยายามแกปญหาโดยไมทออึดไมยอมแพงาย ๆ   พยายามแกปญหาโดยไมทอ
ทํ างานหนัก   ทํ างานโดยไมคํ านึงถึงนาฬิกาทํ างานหนัก   ทํ างานโดยไมคํ านึงถึงนาฬิกา



suranaree.031

ความรูประจํ าตัวความรูประจํ าตัว

ตองรูเรื่องไอทีที่ตนตองรูเรื่องไอทีที่ตนทํ างานทํ างานอยูเปนอยางดี  ถาเปนไปไดอยูเปนอยางดี  ถาเปนไปได
ควรผานการสอบรับรองควรผานการสอบรับรอง
ตองรูภาษาอังกฤษเปนอยางดีตองรูภาษาอังกฤษเปนอยางดี
ตองใชแปนพิมพไดคลองทั้งไทยและอังกฤษตองใชแปนพิมพไดคลองทั้งไทยและอังกฤษ
ตองใชอินตองใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเปนเครื่องมือไดคลองแคเปนเครื่องมือไดคลองแคลวลว
ตองรูวิธีเขียนโปรแกรม  อยางนอยคือภาษา ซีตองรูวิธีเขียนโปรแกรม  อยางนอยคือภาษา ซี



suranaree.032

ขอมูลประจํ าตัวขอมูลประจํ าตัว

ตองสะสมขอมูลตองสะสมขอมูลและและความรูในดานที่ตนชํ านาญ เชนความรูในดานที่ตนชํ านาญ เชน
ฐานขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอุปกรณ   ซอฟตแวรฐานขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะอุปกรณ   ซอฟตแวร
สารสนเทศ บริษัท บุคคล ฯลฯสารสนเทศ บริษัท บุคคล ฯลฯ
ตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่มีเขากับงานที่ตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่มีเขากับงานที่ทํ าทํ าอยูเปนอยูเปน
ประจํ าไดประจํ าได


