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ทานจะไดอะไรจากสัมมนาครั้งนี้

  ทราบปญหาวิกฤติขององคกรในปจจุบัน
  เขาใจความแตกตางระหวาง IS  กับ IT
  เขาใจแนวคิดในการผนวก IT เขากับองคกร
  เขาใจลักษณะของระบบสารสนเทศแบบตาง ๆ
  เขาใจวิธีการนํ าระบบสารสนเทศมาใชใหไดผล
  เขาใจบทบาทของตนเองในการนํ า IS มาใช



IS กับ IT
IS คือ Information System หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรที่สามารถ
จัด ทํ าสารสนเทศ หรือขาวสารที่มีความหมายสํ าหรับให
พนักงานใช ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และใหผูบริหารใช
ในการตัดสินใจ อยางมีประสิทธิผล

IT คือ Information Technology หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสํ านักงานอัตโนมัติ
และเทคโนโลยีการพิมพ

IS ตองอาศัย IT



ขอมูลกับสารสนเทศ
ขอมูล  หมายถึง ขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้นและบันทึก

ไวเปนหลักฐาน เชน รายการคา, ปริมาณการผลิตตอวัน,
การจํ าหนายตอวัน, ราคาวัตถุดิบ

สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่นํ ามาประมวลใหเกิดเปนความรู
                    เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น   สารสนเทศอาจ
                    ผสมผสานความลํ าเอียง ความรูสึก



ความจํ าเปนที่ทํ าใหตองใช IS/IT
  เศรษฐกิจของประเทศกํ าลังตกตํ่ า
  ประเทศอื่น ๆ จองเขมือบไทย
  เทคโนโลยีที่มีความซับซอนมากขึ้น
  กรอบเวลาดํ าเนินงานลดลง
  คนเกงหายากมากขึ้น
  ขีดจํ ากัดทางการเงิน สิ่งแวดลอมและสังคม



ปญหาทีเ่กดิขึ้นกับธุรกิจเมื่อไมมีกลยุทธทางดาน IS

การลงทุนในระบบไมมีทิศทาง
ระบบไมผสมผสานกัน คือ ตางคนตางทํ า
ไมมีวิธีการกํ าหนดลํ าดับความสํ าคัญของโครงการ
ไมมีวิธีบอกวาใชทรัพยากรเหมาะสมที่สุดแลวหรือไม
ไมมีสารสนเทศสํ าหรับตัดสินใจ
แผนก IS กับผูใช  ไมพอใจกัน
ไมมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน



ประเด็นที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับ IT
ทํ าอยางไรจึงจะพัฒนาและใชงานระบบไดสํ าเร็จ มี
วิธีใดบางที่ จะชวยใหพัฒนาระบบที่ใชงานไดดี และ
บํ ารุงรักษาไดงายบาง
ควรใชเทคโนโลยีอะไรดีและควรซื้อไดจากใครจึงจะ
ไมเกิดปญหา ทํ าอยางไรจึงจะควบคุมการขยายตัวเอง
ของอุปกรณที่เขากันไมได โดยไมทํ าใหผูใชเกิด
ความขลุกขลัก



ประเด็นที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับ IT

ควรเปดแผนก IT ไวกับฝ ายใดจึงเหมาะ
แผนกนี้ควรทํ างานรวม กับแผนกอื่นๆ อยาง
ไร และจะตัดสินใจเรื่องการใช IT กันอยางไร
เราจะควบคุมคาใชจายเกี่ยวกับ IT ใหเกิด
ประโยชนมากที่สุดได อยางไร



การประยุกตเชิงกลยุทธของ IS/IT
1.   ผสมผสานการใชสารสนเทศในกระบวนการสํ าคัญ

หนวยงาน  คือเปน ระบบ  Mission Critical
2.   เชื่อมโยงหนวยงานกับลูกคาและพันธมิตรคูคา
3.   ทํ าใหหนวยงานพัฒนาผลิตภัณฑและบริการใหม ๆ

ออกสูตลาดได รวดเร็วและตรงกับความตองการ
4.   ชวยใหผูบริหารมีขอมูลที่จะชวยจัดการธุรกิจได

อยางมีประสิทธิผล



ทรัพยากรสารสนเทศ
(Information Resources)

1. Hardware เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสํ าหรับใชในงาน
สารสนเทศ

2. Software ซอฟตแวรทั้งที่ซื้อมาใช และจัดทํ าเอง
3. Data ขอมูล ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ สถานการณ 

การคา  การทํ าธุรกิจ
4. Database ฐานขอมูล  ระบบขอมูลที่จัดทํ าอยางสมบูรณ  เพื่อ

ใหคนคืนขอมูลได



ทรัพยากรสารสนเทศ
(Information Resources)

5. Information สารสนเทศ ขอมูลที่นํ ามาประมวลใหมี
ความหมาย

6. IT Specialist ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. Users ผูใชงานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งทางตรงและทางออม



HARDWARE
 เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในงานประมวลผล

     และระบบสารสนเทศ
  แนวโนมการใชฮารดแวร

– เครื่องขนาดใหญ ระดับเมนเฟรม จะลดลง
– ระบบจะเปนเครือขายมากขึ้น (Client Server)
– ผูใชเครื่องสวนบุคคลจะมากขึ้น
– ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานตองใชฮารดแวรเปนเครื่องมือ
– คอมพิวเตอรเปลี่ยนรุนตลอดเวลา



SOFTWARE
ซอฟตแวร คือ คํ าสั่งและโปรแกรมที่ใชควบคุมฮารดแวร ให
ทํ างานตามที่ผูใชตองการ    แบงเปนสองประเภท

– ซอฟตแวรระบบ
• ระบบปฏิบัติการ เชน UNIX, Windows, Dos
• ตัวแปลภาษา เชน Pascal, C, C++, Java
•    Browser  สํ าหรับคนในอินเทอรเน็ต

– ซอฟตแวรประยุกต
• ซอฟตแวรสํ าเร็จทั่วไป
• ซอฟตแวรเฉพาะงาน



DATABASE
ขอมูลที่จัดเก็บรวมกันไวอยางเปนระบบ
บริหารจัดการโดย ระบบจัดการฐานขอมูล

แฟม EMPLOYEE

ใชภาษาสอบถาม SQL (Structured Query Language)
• SELECT    NAME
• FROM       EMPLOYEE
• WHERE    SEX = ‘M’ AND SALARY > 15000

ID NAME SEX SALARY POSITION
100 สมศักดิ์ M 10,000 CLERK
102 สมหญิง F 12,000 CLERK
103 สมควร M 20,000 MNGR
104 สมพร F 18,000 SALES



IT SPECIALISTS
System Analyst นกัวิเคราะหระบบ
Database Administrator ผูบริหารฐานขอมูล
Communication Engineer วิศวกรสื่อสาร
Programmer นักโปรแกรม
Operator พนักงานปฏิบัติการ
System Programmer นกัโปรแกรมระบบ



USERS
 1. ผูใชผลลัพธสุดทาย - ใชแตรายงาน

- ไมตองยุงกับฮารดแวร
2. ผูใชเครื่องปลายทางทํ างานตามโปรแกรมที่กํ าหนด
3. ผูใชเครื่องปลายทางและออกคํ าสั่งคนขอมูล
4. ผูใชเครื่องปลายทางทํ างานอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบ
    สารสนเทศ



DP ระบบประมวลผลขอมลู
Transaction Processing System

ฐานขอมูล
ระบบจดัการฐานขอมลู (DBMS)

Stategical
 Level

Tactical Level

Operational Level

รายงาน

External Data

ขอมูล

Oracle
Ingres
Progress

dBASE
FoxPro
Access

MIS



OPERATIONAL    LEVEL
คือ ระบบประมวลผลขอมูล

   - มีลักษณะเปนงานเทคนิคและมีขอมูลมาก
   - ใชในการจัดทํ าเอกสารธุรกิจ
   - บริการหยุดไมได
เปนหัวใจสํ าคัญของการดํ าเนินธุรกิจประจํ าวัน
ระบบสินคาคงคลัง ระบบจัดซื้อ ระบบเครื่องจักร
ระบบที่มีประสิทธิผล  ควรมีการบันทึกขอมูลนอยที่สุด



ระบบสนับสนุนงานผูบริหาร
ระบบที่สามารถชวยใหผูบริหารทํ างานไดผล
ชวยใหคนหาขอมูลภายในและภายนอกไดอยางรวดเร็ว
ตัวอยาง เชน

    - MIS - Management Information System
    - EIS - Executive Information System
    - DSS - Decision Support System
    - ES   - Expert System



 MIS
 ระบบที่นํ าขอมูลทั้งภายใน และภายนอกหนวยงาน มา
จัดทํ า รายงานประเภทตาง ๆ
      รายงานสรุป                รายงานแนวโนม

รายงานยกเวน             รายงานพยากรณ
เพื่อใหผูบริหารระดับกลางและลางติดตาม และควบคุม
การดํ าเนินงานของหนวยงานใหบรรลุเปาหมาย



ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

(DECISION SUPPORT SYSTEM)

• งานทีย่ากอยางหนึ่งของผูบริหาร คือ การตัดสินใจให
    ทันการณและ ถูกตอง เชน

– ควรซื้อหุนของบริษัท ABC ดีหรือไม ควรซื้อสักเทาใด
– ควรขายที่ดินแปลงนี้ดีหรือไม
– ควรผลิตสินคาใหมดีหรือไม
– ควรตั้งราคาสินคาเทาใดจึงจะแขงขันไดดี



ระบบสารสนเทศสํ าหรับผูบริหาร
(EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM)

• ระบบที่สามารถชวยใหผูบริหารไดรับขอมูลขาวสาร
ที่จํ าเปน เชน

–รายงานสรุปสถานภาพตาง ๆ ของหนวยงาน
–รายงานพิเศษที่เจาะลึกตามความสนใจ
–รายงานขอมูลขาวสารจากภายนอกหนวยงาน
–บนัทึกขอมูลขาวสารสํ าหรับสงใหผูบริหารอื่น



แบบจ ําลองระบบ EIS

สงไปยังสถานีงาน
ผูบริหารงานอื่นๆ

สงไปยังสถานีงาน
ผูบริหารงานอื่นๆ

ฐานขอมูล
ผูบริหาร

คอมพิวเตอร
สวนบุคคล

สอบถาม
ขอมูล

สถานีงานผูบริหาร

ฐานขอมูล
ภายนอก

ระบบสารสนเทศ
ของหนวยงาน บันทึกขาวและ

คําอธิบาย
คอมพิวเตอรหลัก
ของหนวยงาน

ฐานขอมูล
หนวยงาน

ระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส

คลัง
ซอฟตแวร



ระบบสนับสนุนงานสวนตัว
• ระบบสนับสนุนงานสวนบุคคลของผูบริหารและเจาหนาที่
ปจจบุันนี้มีใหในระบบปฏบิัติการเชน วินโดวส

    - ระบบประมวลคํ า (Word Processing)
    - ตารางคํ านวณ (Spreadsheet)
    - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
    - กราฟฟกส (Graphics)
    - ระบบนัดหมาย (Calendar and Schedule)
   - ระบบคนหาขอมูลและสารสนเทศ(Personal information)
   - ระบบจดัโครงการ (Project Management)



ขั้นตอนในการพัฒนางาน IT
1. วางแผนกลยุทธไอทีของหนวยงาน
2. เลือกระบบ IS และจัดหางบประมาณ
3. ดํ าเนินการพัฒนา

3.1 ศึกษาความเหมาะสม
3.2 วิเคราะหและกํ าหนดโครงสรางระบบใหม



ขั้นตอนในการพัฒนางาน IT

3.3  ออกแบบระบบและโปรแกรม
    3.4 เขียนโปรแกรม

3.5 ทดสอบระบบ
3.6 เตรียมเปลี่ยนระบบ

4. ทบทวน และประเมินผลการดํ าเนินงาน
5. กลับไปขั้นตอนที่ 2



ผูมสีวนเกี่ยวของกับความสํ าเร็จ

หรือลมเหลวของการจัดการระบบสารสนเทศ

การจัดการ
ระบบสารสนเทศ

พัฒนาการธุรกิจ

ผูบริหาร

ผูเชี่ยวชาญ
IT ภายใน

ผูใหบริการ
และผูคา IT

ผูใชระบบ
ฝายโรงงาน

ผูใชระบบ
ฝายธุรการ



แนวคิดเกี่ยวกับการใชไอที
  ฮารดแวรใหมตอองคกรหรือไม
  ซอฟตแวรระบบใหมตอแผนก IT หรือไม
  ใครคือผูใชบาง และผูใชรูจัก IT มากนอยเพียงใด
  ระบบปจจุบันใชงานไดผลดีเพียงใด
  ผูใชที่รวมวางระบบมีความรูในงานมากนอยเพียงใด
  เจาหนาที่ IT ที่รวมวางระบบมีความรูในงาน เพียงใด
  เราจะเลือกใชวิธีดํ าเนินการ IT แบบใด



การปรับปรุงความตื่นตัวสนใจ IT ของผูบริหาร

  การศึกษา และฝกอบรม
  อานวารสาร และหนังสือ
  เยี่ยมชม/ดูงาน
  ลงมือฝกฝนใชงาน
  เขารวมในการระดมความคิด
  มีบทบาทในโครงการพัฒนาไอที



แนวทางการพัฒนา IT

1. ทํ าเองหมดโดยใชเจาหนาที่จากแผนก IT
2. วาจางบริษัทภายนอกพัฒนาระบบ IT/IS ให
3. ซือ้อปุกรณฮารดแวร และซอฟตแวร โดยอาศัยที่
ปรึกษา

4. ขอรับบริการจากภายนอก (OUTSOURCING)



สรุปสัมมนา
1. ในการที่จะใช IT/IS เปนเครื่องนํ าหนวยงาน
ไปสูความเปนเลิศได จะตองทํ าให IT/IS เปน
สวนหนึ่งของทิศทางเชิงกลยุทธ

2. ผูบริหารหนวยงานจะตองเปนผูนํ าในการใช
IT/IS ทั้งในงาน เพิ่มประสิทธิภาพสวนตัว และ
ประสิทธิผลขององคกร



สรุปสัมมนา
3. ผูบริหารหนวยงานจะตองจัดการใหงาน IT/IS
สนับสนุน โครงสรางขององคกร วัฒนธรรม และการ
พัฒนาโครงการ IT/IS เปน ไปอยางเหมาะสม

4. IT/IS สามารถชวยสนับสนุนงานของหนวยงานในดาน
- ชวยใหสามารถแขงขันกับผูผลิตอื่น ๆ ได
- ชวยใหสารสนเทศแกผูบริหาร
- ชวยปกปองงบประมาณและการลงทุน



ขอขอบคุณที่สนใจฟง


