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การใชไอทีการใชไอทีเพื่อเพื่อความสามารถความสามารถ
ในการทํ าธุรกิจในการทํ าธุรกิจ

ดร. ครรชิต  มาลัยวงศดร. ครรชิต  มาลัยวงศ
ศูนยศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี

27  27  มีนาคม มีนาคม   25432543
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เนื้อหาของเนื้อหาของคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

ความคิดเรื่องไอทีกับการทํ าธุรกิจความคิดเรื่องไอทีกับการทํ าธุรกิจ
อินอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตและอินทราเน็ตและอินทราเน็ต
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
อีดีไอ :อีดีไอ : เครื่องมือสื่อสารธุรกิจ เครื่องมือสื่อสารธุรกิจ
เราจะใชไอทีเราจะใชไอทีไดไดอยางไรอยางไร
สรุปสรุป
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หนาที่หลักของหนาที่หลักของผูผูบริหารบริหาร

วางแผนการทํ างานวางแผนการทํ างาน
จัดหาคนที่เหมาะสมจัดหาคนที่เหมาะสม
จัดคนลงไปทํ างานจัดคนลงไปทํ างาน
จัดตารางการทํ างานจัดตารางการทํ างาน
สั่งการและควบคุมสั่งการและควบคุม

จัดทํ ารายงานจัดทํ ารายงาน
จัดทํ างบประมาณจัดทํ างบประมาณ
ติดติดตามตามความกาวหนาความกาวหนา
ของโลกและคูแขงของโลกและคูแขง
ตัดสินใจไดถูกตองตัดสินใจไดถูกตอง
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IT  กับ IT  กับ   ISIS

ไอที  คือ  เทคโนโลยีซึ่งประกอบดวยไอที  คือ  เทคโนโลยีซึ่งประกอบดวย
คอมพิวเตอร และ การสื่อสารโทรคมนาคมคอมพิวเตอร และ การสื่อสารโทรคมนาคม
ไอที  คือ  อุปกรณคอมพิวเตอร  อุปกรณสื่อสารไอที  คือ  อุปกรณคอมพิวเตอร  อุปกรณสื่อสาร
อุปกรณอัตโนมัติอุปกรณอัตโนมัติ
ไอเอส  คือ  การใชไอทีเพื่อจัดเก็บขอมูล แลวนํ าไอเอส  คือ  การใชไอทีเพื่อจัดเก็บขอมูล แลวนํ า
มาสรางเปนสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจมาสรางเปนสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจ
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วิวัฒนาการของไอทีในการบริหารวิวัฒนาการของไอทีในการบริหาร

1950   เริ่มใชในการทํ าสถิติและคํ านวณ1950   เริ่มใชในการทํ าสถิติและคํ านวณ
1960   ระบบบัญชีสวนหลัง1960   ระบบบัญชีสวนหลัง
1965   ระบบคอมพิวเตอรแบบออนไลน1965   ระบบคอมพิวเตอรแบบออนไลน
1970   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร1970   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
1975   ระบบจัดการฐานขอมูล1975   ระบบจัดการฐานขอมูล
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วิวัฒนาการของไอทีในการบริหาร (ตอ)วิวัฒนาการของไอทีในการบริหาร (ตอ)

1980   เริ่มผลิต1980   เริ่มผลิตไมโครไมโครคอมพิวเตอรคอมพิวเตอร
1985   ระบบเครือขายภายใน-ระบบแลน1985   ระบบเครือขายภายใน-ระบบแลน
1990   ระบบขายงานสวนตัว1990   ระบบขายงานสวนตัว
1995   ระบบอิน1995   ระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต/อินทราเน็ต/อินทราเน็ต
2000    การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส2000    การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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รูปแบบการใชไอทีในธุรกิจรูปแบบการใชไอทีในธุรกิจ

การใชไอทีในงานสวนหนาการใชไอทีในงานสวนหนา
–– ใชไอทีเพื่อประสานงานติดตอกับลูกคา  เชน ในงานใชไอทีเพื่อประสานงานติดตอกับลูกคา  เชน ในงาน
โรงแรม  โรงแรม  โรงโรงพยาบาล ธนาคารพยาบาล ธนาคาร

การใชไอทีในงานสวนหลังการใชไอทีในงานสวนหลัง
–– ใชไอทีในงานสนับสนุนตาง ๆ เชน งานบัญชี ระบบใชไอทีในงานสนับสนุนตาง ๆ เชน งานบัญชี ระบบ
บุคลากร  งานออกแบบ  งานผลิตบุคลากร  งานออกแบบ  งานผลิต
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ไอทีในงานบริหารไอทีในงานบริหาร
กลุมงานบริการลูกคากลุมงานบริการลูกคา
กลุมงานบัญชีการเงินกลุมงานบัญชีการเงิน
กลุมงานออกแบบและผลิตกลุมงานออกแบบและผลิต
กลุมงานเอกสาร-สารบรรณกลุมงานเอกสาร-สารบรรณ
กลุมงานบุคลากรกลุมงานบุคลากร
กลุมงานสื่อสารและสารสนเทศกลุมงานสื่อสารและสารสนเทศ
กลุมงานสนับสนุนงานสวนตัวกลุมงานสนับสนุนงานสวนตัว



Bkk_telecom2.09

ทานจะใชไอทีทํ าอะไรบางทานจะใชไอทีทํ าอะไรบาง

ขอใหลองคิดขอใหลองคิดวาวาบริษัทจะใชไอทีทํ าอะไรบางบริษัทจะใชไอทีทํ าอะไรบาง
ลองคิดและเขียนลองคิดและเขียนลํ าดับลํ าดับความสํ าคัญของการใชไอทีความสํ าคัญของการใชไอทีในใน
บริษัทของทานลงในกระดาษบริษัทของทานลงในกระดาษ
ใชเวลา ใชเวลา 10 10 นาทีนาที



Bkk_telecom2.010

กลุมงานสนับสนุนงานสวนตัวกลุมงานสนับสนุนงานสวนตัว

งานสื่อสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกสงานสื่อสารไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
งานนัดหมายประชุมงานนัดหมายประชุม
งานคํ านวณขั้นตนงานคํ านวณขั้นตน
งานทดสอบการตัดสินใจงานทดสอบการตัดสินใจ
งานบันทึกขอมูลสวนตัวงานบันทึกขอมูลสวนตัว
งานคนขอมูลกฎระเบียบองคกรงานคนขอมูลกฎระเบียบองคกร
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เทคโนโลยีสํ าหรับงานสวนตัวเทคโนโลยีสํ าหรับงานสวนตัว
คอมพิวเตอรตั้งโตะและโนตบุกคอมพิวเตอรตั้งโตะและโนตบุก
ระบบ  ระบบ  FAX / MODEM FAX / MODEM   และโทรศัพทและโทรศัพท
ระบบจัดการฐานขอมูลระบบจัดการฐานขอมูล
ระบบกราฟกระบบกราฟก
ซีดีรอมซีดีรอม
ระบบอินระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตและอินทราเน็ตและอินทราเน็ต
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การใชไอทีการใชไอทีในในบริษัททั่วไปบริษัททั่วไป

ใชในงานพิมพเอกสารใชในงานพิมพเอกสาร
ใชในงานบันทึกขอมูลใชในงานบันทึกขอมูล
ใชในงานบริการและบัญชีใชในงานบริการและบัญชี
ใชในงานสารสนเทศและการตัดสินใจใชในงานสารสนเทศและการตัดสินใจ
ใชในงานสื่อสารและสํ านักงานอัตโนมัติใชในงานสื่อสารและสํ านักงานอัตโนมัติ
ใชในงานระบบอัตโนมัติทั้งบริษัทใชในงานระบบอัตโนมัติทั้งบริษัท
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ตัวอยางการใชระบบไอทีในไทยตัวอยางการใชระบบไอทีในไทย
หางสรรพสินคาใชหางสรรพสินคาใชคอมพคอมพในการคดิราคาสินคาโดยติดในการคดิราคาสินคาโดยติด
ฉลากรหัสแทงบนสินคา  เมื่อใชเครื่อง ฉลากรหัสแทงบนสินคา  เมื่อใชเครื่อง POSPOS  อานรหัส  อานรหัส
และคิดราคาแลว  เครื่องจะสงขอมูลการขายและยอดและคิดราคาแลว  เครื่องจะสงขอมูลการขายและยอด
รวมที่ไดรับไปเก็บไว    ขอมูลจะถูกนํ าไปจํ าแนกใหผูรวมที่ไดรับไปเก็บไว    ขอมูลจะถูกนํ าไปจํ าแนกใหผู
บรหิารทราบวาแตละแผนกขายสินคาอะไรบาง ขายไดบรหิารทราบวาแตละแผนกขายสินคาอะไรบาง ขายได
เงนิเทาใด   ทํ าใหผูบริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเงนิเทาใด   ทํ าใหผูบริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ
การวางสนิคา  การตั้งราคาสินคา และการขายสินคาการวางสนิคา  การตั้งราคาสินคา และการขายสินคา
ไดชัดเจนมากขึ้นไดชัดเจนมากขึ้น
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ตัวอยางการใชระบบไอทีในไทยตัวอยางการใชระบบไอทีในไทย

สํ านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ใชระบบสํ านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ใชระบบคอมพคอมพในใน
การบันทึกมติ การบันทึกมติ ครมครม. ทุกเรื่องตั้งแตป 2475 เอาไวใน. ทุกเรื่องตั้งแตป 2475 เอาไวใน
รูปแบบภาพลักษณ (IMAGE)  พรอมดวยคํ าสํ าคัญรูปแบบภาพลักษณ (IMAGE)  พรอมดวยคํ าสํ าคัญ
ส ําหรับใชคนเนื้อความของมติ     และใชสํ าหรับติดตามส ําหรับใชคนเนื้อความของมติ     และใชสํ าหรับติดตาม
การด ําเนินงานตามมติ การด ําเนินงานตามมติ ครมครม. วาหนวยงานที่เกี่ยวของ. วาหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดทํ างานไปถึงขั้นไหนแลวไดทํ างานไปถึงขั้นไหนแลว

ปจจุบันกํ าลังพัฒนา ปจจุบันกํ าลังพัฒนา Model OfficeModel Office
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บทบาทของไอทีตอการดํ าเนินการบทบาทของไอทีตอการดํ าเนินการ

เพิ่มยอดขายเพิ่มยอดขาย
ลดคาใชจายลดคาใชจาย
เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ
สรางสรางพันธพันธมิตรทางการคามิตรทางการคา
เนนการสรางกลยุทธธุรกิจเนนการสรางกลยุทธธุรกิจ
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ทานจะใชไอทานจะใชไอทีทีอยางไรอยางไร

ลองคิดใหชัดเจนวาเราจะใชไอทีในงานตอไปนี้ลองคิดใหชัดเจนวาเราจะใชไอทีในงานตอไปนี้สํ าหรับสํ าหรับ
บริษัทของทานไดอยางไรบางบริษัทของทานไดอยางไรบาง
–– การลดคาใชจายการลดคาใชจาย
–– การเพิ่มยอดขายการเพิ่มยอดขาย
–– การสรางพันธมิตรทางการคาการสรางพันธมิตรทางการคา
ขอใหใชเวลาคิด ขอใหใชเวลาคิด 10 10 นาทีในหัวขอที่ทานสนใจนาทีในหัวขอที่ทานสนใจ
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ระบบสารสนเทศคืออะไรระบบสารสนเทศคืออะไร

ระบบที่เก็บบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการระบบที่เก็บบันทึกขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดํ าเนินงานของบริษัทเอาไวเพื่อประมวลผลใหดํ าเนินงานของบริษัทเอาไวเพื่อประมวลผลให
เปนสารสนเทศสํ าหรับเสนอใหผูบริหารทราบเปนสารสนเทศสํ าหรับเสนอใหผูบริหารทราบ
ความเปนไปของบริษัท  เชนการขาย  การผลิตความเปนไปของบริษัท  เชนการขาย  การผลิต
การเงิน เพื่อใหผูบริหารสามารถนํ าไปใชในการการเงิน เพื่อใหผูบริหารสามารถนํ าไปใชในการ
ตัดสินใจไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผลตัดสินใจไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล
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ระบบสารสนเทศมีกี่ประเภทระบบสารสนเทศมีกี่ประเภท

ระบบที่ใชคนทํ างานดวยมือโดยไมตองใชระบบที่ใชคนทํ างานดวยมือโดยไมตองใช
คอมพิวเตอร  เชน ระบบบัญชีทั่วไปคอมพิวเตอร  เชน ระบบบัญชีทั่วไป
ระบบที่ใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ  เชน ระบบระบบที่ใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ  เชน ระบบ
ฝากถอนเงินธนาคาร  ทํ าฝากถอนเงินธนาคาร  ทํ าใหธนาคารใหธนาคารทราบวาลูกทราบวาลูก
คาแตละคนฝากเงินเทาใด เปนหนี้เทาใด มีพฤติคาแตละคนฝากเงินเทาใด เปนหนี้เทาใด มีพฤติ
กรรมการกรรมการใชใชบริการอยางไรบริการอยางไร
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ระบบเครือขายอินระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

เกิดจากการเชื่อมโยงสถาบันการวิจัยทางการทหารเกิดจากการเชื่อมโยงสถาบันการวิจัยทางการทหาร
    ในสหรัฐอเมริกาเมื่อยี่สิบปกอน    ในสหรัฐอเมริกาเมื่อยี่สิบปกอน
ตอมาไดขยายไปยังสถาบันอื่นๆ ทั่วโลกตอมาไดขยายไปยังสถาบันอื่นๆ ทั่วโลก
เดิมทีสนใจใชเฉพาะกลุมนักไอทีเดิมทีสนใจใชเฉพาะกลุมนักไอที
ตอมาจึงขยายไปสูกลุมอื่นตอมาจึงขยายไปสูกลุมอื่น
ปจจุบันขยายไปทุกวงการทั่วโลกปจจุบันขยายไปทุกวงการทั่วโลก
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อนิอนิเทอรเน็ตเทอรเน็ตยุคปจจุบันยุคปจจุบัน

เชื่อมโยงเครื่องแมขายกวาลานเครื่องเชื่อมโยงเครื่องแมขายกวาลานเครื่อง
มีผูใชประมาณกวาหาสิบลานคนมีผูใชประมาณกวาหาสิบลานคน
กลายเปนอภิมหาเครือขายคอมพิวเตอรกลายเปนอภิมหาเครือขายคอมพิวเตอร

อินเทอรเน็ต
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องคประกอบระบบอินเทอรเน็ต

INTERNET

ISPInternet
Router

Modem

Modem

สายเชาประจํ า

Leased line

โทรศัพททั่วไป
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การประยุกตอินการประยุกตอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

ทํ าไดหลายอยางทั้งสงจม.  คนหาขอมูล  ใชทํ าไดหลายอยางทั้งสงจม.  คนหาขอมูล  ใช
คอมพิวเตอรทางไกล  แลกเปลี่ยนทัศนะ  ประชาคอมพิวเตอรทางไกล  แลกเปลี่ยนทัศนะ  ประชา
สมัพันธสมัพันธ
งานที่ไดงานที่ไดรบัรบัความนิยมมากคือความนิยมมากคือ
–– การสงจม.อิเล็กทรอนิกสการสงจม.อิเล็กทรอนิกส
–– การปชสการปชส. และ คนขอมูลทาง . และ คนขอมูลทาง WWWWWW
–– การคาอิเล็กทรอนิกสการคาอิเล็กทรอนิกส
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การประยุกตอินการประยุกตอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตในปจจุบันในปจจุบัน
สื่อสารติดตอทางธุรกิจ  ดวย สื่อสารติดตอทางธุรกิจ  ดวย E-MailE-Mail
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑบริการดวย  ประชาสัมพันธผลิตภัณฑบริการดวย  World Wide WebWorld Wide Web
คนหาขอมูลขาวสารผาน  คนหาขอมูลขาวสารผาน  WWWWWW
ทํ าธุรกิจ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทํ าธุรกิจ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

         -  ขายสินคา            -             -  ขายสินคา            -    AMAZONAMAZON
         -          -   ขายบริการ  ขายบริการ                   -     -    THAI  TOUCHTHAI  TOUCH



Bkk_telecom2.025



Bkk_telecom2.026



Bkk_telecom2.027



Bkk_telecom2.028



Bkk_telecom2.029



Bkk_telecom2.030



Bkk_telecom2.031



Bkk_telecom2.032



Bkk_telecom2.033



Bkk_telecom2.034



Bkk_telecom2.035



Bkk_telecom2.036



Bkk_telecom2.037



Bkk_telecom2.038

อนิอนิเทอรเน็ตเทอรเน็ตในภาครัฐในภาครัฐ

ภาครัฐไดประโยชนจากอินภาครัฐไดประโยชนจากอินเทอรเน็เทอรเน็ตดวยตดวย
การเผยแพรขอมูลขาวสารการเผยแพรขอมูลขาวสาร
การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
การสงขอมูล และใชคอมพิวเตอรทางไกลการสงขอมูล และใชคอมพิวเตอรทางไกล
เปนเครื่องมือใหเกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสเปนเครื่องมือใหเกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
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INTERNET - INTRANETINTERNET - INTRANET

ความสํ าเร็จของอินความสํ าเร็จของอินเทอรเทอรเน็ต  ทํ าใหเกิดอินทราเน็ตเน็ต  ทํ าใหเกิดอินทราเน็ต
เครือขายขนาดเล็กในองคกร  ซึ่งใชเทคโนโลยีเครือขายขนาดเล็กในองคกร  ซึ่งใชเทคโนโลยี

    อิน    อินเทอรเทอรเน็ต  ทํ างานประยุกตแบบอินเน็ต  ทํ างานประยุกตแบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
ตอกับโลกอินตอกับโลกอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตไดโดยใชไดโดยใชอุปกรณอุปกรณปองกันไมปองกันไม
ใหผูอื่นบุกรุกมาทํ าลายขอมูล ใหผูอื่นบุกรุกมาทํ าลายขอมูล (Firewall)(Firewall)
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ตวัอยางอินทราเน็ตตวัอยางอินทราเน็ต
 INTERNET

ROUTER

INTRANET

อปุกรณอปุกรณปอปองกนังกนั
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ระบบทํ างานกลุม (ระบบทํ างานกลุม (GROUPWAREGROUPWARE))

ซอฟตแวรสํ าหรับสนับสนุนการทํ างานเปนกลุมซอฟตแวรสํ าหรับสนับสนุนการทํ างานเปนกลุม
ระบบจัดทํ าเอกสารรวมกันระบบจัดทํ าเอกสารรวมกัน
ระบบระบบบรหิารงานโครงการบรหิารงานโครงการ
ระบบออกแบบผลิตภัณฑรวมกันระบบออกแบบผลิตภัณฑรวมกัน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุมระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุม
ระบบกระแสงานระบบกระแสงาน
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ระบบระบบกระแสกระแสงาน (WORKFLOW)งาน (WORKFLOW)
ซอฟตแวรสํ าหรับสนับสนุนการทํ างานเปนกลุมซอฟตแวรสํ าหรับสนับสนุนการทํ างานเปนกลุม
ระบบจัดทํ าเอกสารรวมกันระบบจัดทํ าเอกสารรวมกัน
ระบบระบบบรหิารงานโครงการบรหิารงานโครงการ
ระบบออกแบบผลิตภัณฑรวมกันระบบออกแบบผลิตภัณฑรวมกัน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุมระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุม
ระบบตรวจระบบตรวจสอบสอบความกาวหนาของงานความกาวหนาของงาน
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การจัดการจัดเก็บเก็บเอกสาร (Document Image)เอกสาร (Document Image)

Image

Index

Juke
Box

ตรวจสอบ
ทํ าดัชนี

จัดทํ าแฟม

คนดวยดชันี ทํ ารายงาน / สงตอ

สวนใชเอกสาร

สวนสรางเอกสาร

ภาพลักษณ
เอกสาร
พรอมดัชนี

ที่รวม
เอกสาร
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ตัวอยางงานอินทราเน็ตของตัวอยางงานอินทราเน็ตของเนคเทคเนคเทค

Lotus Notes

INTERNET

อาคารโยธี

อาคารบางกอกไทย

อาคารยิบซัม่

อาคาร CNC ม.เกษตร
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ตวัอยางงานการขายตรง ตวัอยางงานการขายตรง Direct MarketingDirect Marketing

พนักงานการตลาดสรางรายละเอียดพนักงานการตลาดสรางรายละเอียด

สงรายละเอียดใหงานประยุกตสงรายละเอียดใหงานประยุกต

งานประยุกตแยกชื่อลูกคาและที่อยูอีเมลงานประยุกตแยกชื่อลูกคาและที่อยูอีเมล

งานประยุกตสรางขอความอีเมลงานประยุกตสรางขอความอีเมล

สงอีเมลใหลูกคาสงอีเมลใหลูกคา
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การแจงขาวใหตัวแทนจํ าหนายการแจงขาวใหตัวแทนจํ าหนาย

เราปรบัปรุง
ฐานขอมูล
ตลอดวัน

ตวัแทนจํ าหนาย
ใชฐานขอมลูได

ตลอดวัน

ตัวแทนจํ าหนายกอปปฐานขอมลูไดตลอดเวลา

อนิเทอรเน็ต
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การรับใบสั่งซื้อสินคาการรับใบสั่งซื้อสินคา

ลกูคาสงใบสั่งซื้อ
ผานอินเทอรเน็ต
ลกูคาสงใบสั่งซื้อ
ผานอินเทอรเน็ต

ตรวจสอบกบั
ฐานขอมลู

ตรวจสอบกบั
ฐานขอมลู

ขอมลูถกูตอง
หรอืไม

ขอมลูถกูตอง
หรอืไม

อนมุัติการสั่งซือ้
และสงไปยัง
ฝายจัดสง

อนมุัติการสั่งซือ้
และสงไปยัง
ฝายจัดสง

ติดตอลกูคา
ใหแกไข

ติดตอลกูคา
ใหแกไข

ถกูตอง

ไมถูก
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การใชอีเมลแจงตัวแทนจํ าหนายการใชอีเมลแจงตัวแทนจํ าหนาย

ลูกคาสงใบสั่งซื้อลูกคาสงใบสั่งซื้อ

บริษัทสงอีเมล
ตอบรับ

บริษัทสงอีเมล
ตอบรับ

จัดสงสินคาตามใบสั่งจัดสงสินคาตามใบสั่ง

สงอีเมลแจง
ตัวแทนขายวา
สงสินคาแลว

สงอีเมลแจง
ตัวแทนขายวา
สงสินคาแลว

 สงอีเมล
แจงลูกคาวา
สงสินคาแลว

 สงอีเมล
แจงลูกคาวา
สงสินคาแลว
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ระบบอีดีไอระบบอีดีไอ

ระบบสงเอกสารธุรกิจถึงกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสระบบสงเอกสารธุรกิจถึงกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เมื่อรับเอกสารแลวคอมพิวเตอรของผูรับสามารถเมื่อรับเอกสารแลวคอมพิวเตอรของผูรับสามารถ
ทํ างานตามคํ าสั่งในเอกสารไดทันทีทํ างานตามคํ าสั่งในเอกสารไดทันที
ชวยประหยัดแรงงานคนจัดทํ าเอกสารชวยประหยัดแรงงานคนจัดทํ าเอกสาร
กํ าลังเปนทิศทางในการทํ างานของไทยกํ าลังเปนทิศทางในการทํ างานของไทย
กรมศุลกากรไดกํ าหนดใหทุกบริษัทใชแลวกรมศุลกากรไดกํ าหนดใหทุกบริษัทใชแลว
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เทคโนโลยีใหมเทคโนโลยีใหม

อินอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตที่ปลอดภัยสูงที่ปลอดภัยสูง
เอ็กซทเอ็กซทราเน็ต (ราเน็ต (ExtranetExtranet))
ระบบมัลติมีเดียผานอินระบบมัลติมีเดียผานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
ระบบโตตอบดวยเสียงระบบโตตอบดวยเสียง
Web TVWeb TV
EDIEDI
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เราจะใชไอทีเราจะใชไอทีไดไดอยางไรอยางไร

ผูผูใหใหบรกิารจะตองสนใจ และ สนับสนุนบรกิารจะตองสนใจ และ สนับสนุน
ตองชวยกันกํ าหนดวิสัยทัศนที่ทุกคนเห็นพองตองกันตองชวยกันกํ าหนดวิสัยทัศนที่ทุกคนเห็นพองตองกัน
ตองรวมกันวางแผนกลยุทธการใชไอทีตองรวมกันวางแผนกลยุทธการใชไอที
ตองฝกอบรมตองฝกอบรมผูผูบริหารและพนักงานบริหารและพนักงาน
จัดหาอุปกรณมาใหพอเพียงจัดหาอุปกรณมาใหพอเพียง
ใชงานจริงใชงานจริง



Bkk_telecom2.070

ประโยชนสํ าคัญคือการตัดสินใจประโยชนสํ าคัญคือการตัดสินใจ

กระบวนการตัดสินใจตองใชขอมูลกระบวนการตัดสินใจตองใชขอมูล
ขั้นตอนคือขั้นตอนคือ
–– การวิเคราะหปญหาการวิเคราะหปญหา
–– หาขอมูลที่เกี่ยวของหาขอมูลที่เกี่ยวของ
–– พิจารณาแนวทางในการแกปญหาพิจารณาแนวทางในการแกปญหา
–– เลือกทางแกปญหาที่เหมาะสมแลวดํ าเนินการเลือกทางแกปญหาที่เหมาะสมแลวดํ าเนินการ
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ปญหาหลักอยูที่ขอมูลปญหาหลักอยูที่ขอมูล

ผูผูบริหารเขาบริหารเขาใจใจความสํ าคัญของขอมูลดีความสํ าคัญของขอมูลดี
รูวารูวาการการปฏิบัติงานใหดีจะตองเขาใจกระบวนการนั้นปฏิบัติงานใหดีจะตองเขาใจกระบวนการนั้น
อยางละเอียด  และ ทํ าใหเปนมาตรฐานอยางละเอียด  และ ทํ าใหเปนมาตรฐาน
รูวาจะรูวาจะวัดวัดความสํ าเร็จของกระบวนการนั้นอยางไรความสํ าเร็จของกระบวนการนั้นอยางไร
การวัดนั้นใชดัชนีที่เหมาะสมการวัดนั้นใชดัชนีที่เหมาะสม
เก็บดัชนีมาวัดเก็บดัชนีมาวัด
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ตัวอยางการใชขอมูลตัวอยางการใชขอมูล

ลองพิจารณากระบวนการผลิตลองพิจารณากระบวนการผลิต
–– การผลิตใชเวลาเตรียมตัวเทาใด  เวลามาตรฐานเปนการผลิตใชเวลาเตรียมตัวเทาใด  เวลามาตรฐานเปน
เทาใด  ใชคนเทาใด   เทาใด  ใชคนเทาใด   การการเตรียมการแตละครั้งใชเตรียมการแตละครั้งใช
เวลาตามมาตรฐานหรือไม   หากไมเปนไปตามเวลาตามมาตรฐานหรือไม   หากไมเปนไปตาม
มาตรฐานใหคิดวาเปนเพราะเหตุใด   เราสามารถหามาตรฐานใหคิดวาเปนเพราะเหตุใด   เราสามารถหา
สาเหตุแลวลงมือแกไขไดสาเหตุแลวลงมือแกไขได
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ตัวอยางการใชขอมูลตัวอยางการใชขอมูล

พิจารณาการใชเครื่องมือพิจารณาการใชเครื่องมือ
–– เก็บขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ ผูขายเก็บขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ ผูขาย
–– การซอมบํ ารุง  การซอมบํ ารุง  ปญหาปญหาขัดของ  ระยะเวลาในการรับขัดของ  ระยะเวลาในการรับ
แจง   เวลาที่เสียแจง   เวลาที่เสียไปไปกวากวาชางชางจะมาซอม  เวลาที่ใชในจะมาซอม  เวลาที่ใชใน
การซอม  ลักษณะของปญหา  ลักษณะการซอมการซอม  ลักษณะของปญหา  ลักษณะการซอม

ขอมูลเหลานี้จะทํ าใหเราแกไขปญหาไดงายขึ้นขอมูลเหลานี้จะทํ าใหเราแกไขปญหาไดงายขึ้น
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ตัวอยางการใชขอมูลตัวอยางการใชขอมูล

ในดานการบริหารพนักงานในดานการบริหารพนักงาน
–– มีขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน  อายุ เพศ การศึกษามีขอมูลเกี่ยวกับพนักงาน  อายุ เพศ การศึกษา
สถานศึกษา ประสบการณ  การฝกอบรมสถานศึกษา ประสบการณ  การฝกอบรม

–– เก็บขอมูลเกี่ยวกับการทํ างาน  ปญหาที่เกิดกับเก็บขอมูลเกี่ยวกับการทํ างาน  ปญหาที่เกิดกับ
พนักงานพนักงาน

–– วิเคราะหปญหา สาเหตุ เพื่อนํ าไปสูการแกไขวิเคราะหปญหา สาเหตุ เพื่อนํ าไปสูการแกไข
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งานสํ าคัญคือการสื่อสารงานสํ าคัญคือการสื่อสาร

การบริหารจัดการบริษัทจะตองมีการสื่อสารถึงกันการบริหารจัดการบริษัทจะตองมีการสื่อสารถึงกัน
อยางรวดเร็ว และ ชัดเจนอยางรวดเร็ว และ ชัดเจน
เราควรจะมีระบบอินทราเน็ตเพื่อใชในการสงอีเมลเราควรจะมีระบบอินทราเน็ตเพื่อใชในการสงอีเมล
เปดอานบันทึก   อานขาว   อานเปดอานบันทึก   อานขาว   อานระเบยีบระเบยีบปฏิบัติปฏิบัติ
ตอบบันทึก  จัดทํ ารายงานตอบบันทึก  จัดทํ ารายงาน
เผยแพรขาวของบริษัทใหพนักงานรับทราบเผยแพรขาวของบริษัทใหพนักงานรับทราบ
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สรุปปจจัยที่จะทํ าใหการทํ างานสํ าเร็จสรุปปจจัยที่จะทํ าใหการทํ างานสํ าเร็จ

ผูผูบรหิารมีวิสัยทัศนบรหิารมีวิสัยทัศน
เขาใจเทคโนโลยีและผลกระทบเขาใจเทคโนโลยีและผลกระทบ
มีมีที่ที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่มีมีความรอบรูความรอบรู
มีนักไอทีที่มีนักไอทีที่มีมีความสามารถความสามารถ
เต็มใจและกลาลงทุนเต็มใจและกลาลงทุน
ทํ าตนเปนตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงทํ าตนเปนตัวอยางของการเปลี่ยนแปลง
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สรุปสรุป

การทํ าธุรกิจการทํ าธุรกิจในในอนาคตตองรวดเร็ว  กวางขวางใชอนาคตตองรวดเร็ว  กวางขวางใช
ระบบอัตโนมัติ  และมีพันธมิตรทั่วโลกระบบอัตโนมัติ  และมีพันธมิตรทั่วโลก
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรทุกระดับกํ าลังทํ าใหระบบเครือขายคอมพิวเตอรทุกระดับกํ าลังทํ าให
การทํ าธุรกิจเปลี่ยนแปลงการทํ าธุรกิจเปลี่ยนแปลง
แนวคิดในการทํ าธุรกิจแนวคิดในการทํ าธุรกิจตองตองปรับเปลี่ยนแนวความปรับเปลี่ยนแนวความ
คิดใหมคิดใหม
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ขอบคุณขอบคุณและสวัสดีและสวัสดีครับครับ


