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เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความหมาย องคประกอบ วิวัฒนาการความหมาย องคประกอบ วิวัฒนาการ

และแนวโนมและแนวโนมในในอนาคตอนาคต

ดร.ครรชิต  มาลัยวงศดร.ครรชิต  มาลัยวงศ
สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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หัวขอคํ าบรรยาย
• Information Technology  VS  Information System
• การประยุกตไอทีในหนวยงานราชการไทย
• แนวโนมการประยุกตไอที
• ความสํ าคัญของระบบเครือขาย
• แนวปฏิบัติของผูบริหาร
• สรุป



CIO1.03

IT กับ IS
IT คือ Information Technology หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม    เทคโนโลยีสํ านักงานอัตโนมัติ
และเทคโนโลยีการพิมพ

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

IS ตองอาศัย IT
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ขอมูลกับสารสนเทศ
ขอมูล  หมายถึง ขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดขึ้นและ

บันทึกไวเปนหลักฐาน เชน รายการคา, ปริมาณการ
ผลิตตอวัน, การจํ าหนายตอวัน, ราคาวัตถุดิบ  ชื่อลูกคา
ที่ไมชํ าระเงินตามกํ าหนด

สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่นํ ามาประมวลใหเกิดเปนความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น สารสนเทศ
อาจผสมผสานความลํ าเอียง ความรูสึกของผูรับ
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ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ
• INFORMATION  SYSTEM    หรือ    IS
• ระบบที่ใชคอมพิวเตอรนํ าขอมูลที่จัดเก็บไวมา
ประมวลผลใหเปนสารสนเทศสํ าหรับใชในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานของหนวยงาน

• ระบบสารสนเทศมีหลายแบบ  หลายชื่อ
• เรียกกันทั่ว ๆ ไปวา ระบบงานคอมพิวเตอร
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การใชไอทีในไทยการใชไอทีในไทย
•• โดยทั่วไปภาคเอกชนกาวโดยทั่วไปภาคเอกชนกาวหนาหนามากกวาภาครัฐมากกวาภาครัฐ
•• การใชในภาครัฐสวนมากหนักไปทางดานการจัดการใชในภาครัฐสวนมากหนักไปทางดานการจัด
ทํ าและใหบริการขอมูลทํ าและใหบริการขอมูล

•• ระบบทะเบียนราษฎร  ของระบบทะเบียนราษฎร  ของสํ านักสํ านักบริหารการบริหารการ
ทะเบียน กรมการทะเบียน กรมการปกปกครองครอง

•• ระบบบัตรประชาชน ของ ระบบบัตรประชาชน ของ กทมกทม..
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ตัวตัวอยางการใชไอทีในไทยอยางการใชไอทีในไทย
•• ระบบทะเบียนประวัติอาชญากร   ระบบ ระบบทะเบียนประวัติอาชญากร   ระบบ CC33II
•• ระบบบาทเน็ต ระบบบาทเน็ต ((BahtNetBahtNet) )  ของ  ของ ธปทธปท..
•• ระบบบันทึกระบบบันทึกมติคมติครม.รม.
•• ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศผูผูบริหาร บริหาร ปตทปตท..
•• ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล ศิศิริราชริราช
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ความจํ าเปนที่ทํ าใหตองใช IS/IT
  เศรษฐกิจกํ าลังถดถอย    การเงินมีปญหา  เราตองติดเศรษฐกิจกํ าลังถดถอย    การเงินมีปญหา  เราตองติด
ตามตามความเปนไปดานเศรษฐกิจใหทันความเปนไปดานเศรษฐกิจใหทัน
  การแขงขันดานการคากวางขวางทั่วโลก  การแขงขันดานการคากวางขวางทั่วโลก
  กรอบเวลาทํ างานลดลง เชนตองตัดสินใจใหเร็วขึ้น  กรอบเวลาทํ างานลดลง เชนตองตัดสินใจใหเร็วขึ้น
  คนเกงหายากมากขึ้น  คนเกงหายากมากขึ้น
  ขีดจํ ากัดทางสิ่งแวดลอมและสังคมบังคับใหตอง  ขีดจํ ากัดทางสิ่งแวดลอมและสังคมบังคับใหตอง
ดํ าเนินการรวดเร็วมากขึ้นดํ าเนินการรวดเร็วมากขึ้น
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ปญหาในดานการใชระบบสารสนเทศ
  การลงทุนในระบบสารสนเทศไมไดผลดีเทาที่ควร
  ระบบไมผสมผสานกัน คือ ตางคนตางทํ า เปนเหตุใหเสียแรง
งาน ทํ างานลาชา และผิดพลาด
  ไมมีวิธีการกํ าหนดวาโครงการและทรัพยากรใดสํ าคัญมาก
นอยเพียงใด เปนเหตุใหเกิดความขัดแยงในการแยงทรัพยากร
 ไมมีวิธีบอกวาใชทรัพยากรตาง ๆ ไดเหมาะสมที่สุด
  ไมมีการจัดทํ าสารสนเทศสํ าหรับตัดสินใจในเรื่องสํ าคัญ
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ประเด็นที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับ IS
  ทํ าอยางไรจึงจะพัฒนาและใชงานระบบไดสํ าเร็จ มีวิธีใด
บางที่ จะชวยใหพัฒนาระบบที่ใชงานไดดี และบํ ารุงรักษา
ไดงายบาง
  ควรใชเทคโนโลยีอะไรดีและควรซื้อไดจากใครจึงจะไม
เกิดปญหา       ทํ าอยางไรจึงจะควบคุมการขยายตัวของ
อุปกรณที่เขากันไมได โดยไมทํ าใหผูใชมีปญหา
  เราจะควบคุมคาใชจายเกี่ยวกับ IS ใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุดได อยางไร
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ประเด็นที่ตองพิจารณา
  เราจะคาดคะเนผลประโยชนที่จะไดจาก IS และ  IT  ที่
นํ ามาใชในการดํ าเนินงานธุรกิจไดอยางไร
  เราจะหาประโยชนจากการใช IS ไดจริง ๆ อยางไร
  เราจะประเมินผลกระทบของ IS ตอผูปฏิบัติงาน  และ
ตอประชาชน ในอนาคตไดอยางไร
 ทํ าอยางไรผูบริหาร และ ผูปฏิบัติงาน จึงจะใช IS ได
อยางมีประสิทธิภาพ
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การประยุกตเชิงกลยุทธของ IS
1. ผสมผสานการใชสารสนเทศในกระบวนการสํ าคัญ

ของหนวยงาน (MISSION  CRITICAL)
2. เชื่อมโยงแผนกตาง ๆ ในหนวยงานเขาดวยกัน
3. ทํ าใหพัฒนาบริการประชาชนใหม ๆ ได
4. ทํ าใหผูบริหารมีขอมูลและสารสนเทศที่จะชวยใน

การตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผล



CIO1.013

ทรัพยากรสารสนเทศ
(Information Resources)

1. Hardware   เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณสํ าหรับใชในงานสาร    
  สนเทศ

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

   การดํ าเนินงานทั่วไป
4. Network          ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
5. Information    สารสนเทศ ขอมูลที่นํ ามาประมวลใหมีความหมายแลว
6. IT Specialist  ผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร และ ไอที
7. Users   ผูใชงานคอมพิวเตอรและไอทีทั้งทางตรงและทางออม
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HARDWARE
  เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ใชในงานประมวล
ผล  และระบบสารสนเทศ
  แนวโนมการใชฮารดแวร
– เครื่องขนาดใหญ ระดับเมนเฟรม จะลดลง
– ระบบจะเปนเครือขายมากขึ้น (Client Server)
– ผูใชเครื่องสวนบุคคลจะมากขึ้น
– ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานตองใชฮารดแวรเปนเครื่องมือ
– คอมพิวเตอรเปลี่ยนรุนตลอดเวลา
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SOFTWARE
ซอฟตแวร คือ คํ าสั่งและโปรแกรมที่ใชควบคุม
ฮารดแวร ให ทํ างานตามที่ผูใชตองการ
แบงเปนสองประเภท
– ซอฟตแวรระบบ

• ระบบปฏิบัติการ เชน UNIX,  Windows
• ตัวแปลภาษา เชน Pascal,  C,  Java

– ซอฟตแวรประยุกต
• ซอฟตแวรสํ าเร็จทั่วไป
• ซอฟตแวรเฉพาะงาน
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DATABASE
ที่รวมขอมูลที่จัดอยางเปนระบบ และจัดการโดย  DBMS
ปจจุบันใชฐานขอมูลแบบตาราง

แฟม EMPLOYEE

ใชภาษาสอบถาม SQL (Structured Query Language)
SELECT      NAME
FROM         EMPLOYEE
WHERE      SEX = ‘M’ AND SALARY > 15,000

ID NAME SEX SALARY POSITION
100 สมศกัดิ์ M 10,000 CLERK
102 สมหญงิ F 12,000 CLERK
103 สมควร M 20,000 MNGR
104 สมพร F 18,000 SALES
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ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
• การเชื่อมตอคอมพิวเตอรผานระบบโทรคมนาคม
ทั้งภายใน หรือภายนอกหนวยงาน

• ชวยใหผูใชสามารถทํ างานรวมกันได เชน สง
อีเมล  หรือใชฐานขอมูลรวมกัน

• เครือขายมีทั้งแบบ แลน   แคน  แมน และ แวน
• เครือขายทีก่วางใหญไพศาลคือ อินเทอรเน็ต
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IT SPECIALISTS
 System Analyst นักวิเคราะหระบบ
 Database Administrator ผูบริหารฐานขอมูล
 Communication Engineer วิศวกรสื่อสาร
 Programmer นักโปรแกรม
 Operator พนกังานปฏิบัติการ
 System Programmer นักโปรแกรมระบบ
บคุลากรคอมพิวเตอร มีความจํ าเปนมากตอการจัดหา
คอมพิวเตอร และการสราง IS ไปใชอยางไดผล
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USERS
ผูใชงานไอที เปนผูที่ไดรับประโยชนจาก IT/IS แบงเปน

1. ผูใชผลลัพธสุดทาย - ใชแตรายงาน
- ไมตองยุงกับฮารดแวร

2. ผูใชเครื่องปลายทางทํ างานตามโปรแกรมที่กํ าหนด
3. ผูใชเครื่องปลายทางและออกคํ าสั่งคนขอมูล
4. ผูใชเครื่องปลายทางทํ างานอื่น ๆ รวมทั้งพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
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นานาระบบ
• การประมวลผลขอมูล(Data Processing) เปนการใชคอมพิวเตอร ใน

งานบัญชีตางๆ, บัญชีเงินเดือน, ระบบสินคาคงคลัง, ระบบเครื่องจักร,
วางแผนการผลิต โดยมีจุดมุงหมายที่จะลดคาใชจายในการดํ าเนินงาน
และการปฏิบัติงานให เร็วขึ้น

• ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information
System) นํ าขอมูลที่จัดเก็บไวในระบบ DP มาจัดทํ ารายงาน สาร
สนเทศ เพื่อใหผูบริหารใชในการตัดสินใจ และแกไขปญหา

• ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information System)  จัดทํ า
สารสนเทศมาใชเพื่อสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ
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ระบบงานสวนตัวผูบริหาร
• ชวยใหผูบริหารทํ างานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    - ระบบประมวลคํ า (Word Processing)
    - ตารางคํ านวณ (Spreadsheet)
    - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
    - ระบบนัดหมาย (Calendar )
    - ระบบคนหาขอมูลสวนตัว(Personal information)
   - ระบบจัดการโครงการ (Project Management)
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ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ
• ใชอุปกรณไอทีชวยการทํ างานในสํ านักงาน
• จากระบบงาย ๆ เชน พิมพดีด โทรสาร โทรศัพท ไป
สูงานที่ซับซอน เชน  อีเมล  การประชุมทางไกล
การนัดหมายประชุม  ระบบประมวลภาพลักษณ

• ระบบแบบใหมเนนที่งาน  Workflow  และ
WorkGroup
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ระบบ  WorkGroup

• ชวยใหผูปฏิบัติงานทํ างานรวมกันไดสะดวก
• สามารถรวมกันใชขอมูล สารสนเทศ และ เอกสารได
• สามารถสื่อสารถึงกันไดสะดวก
• สามารถทํ างานบางอยางรวมกันไดโดยผลการทํ างานที่
หนึ่งจะทํ าใหผูอื่นทราบและแกไขงานตามได

• กํ าลังเริ่มไดรบัความนยิมมากขึ้นในไทย
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ระบบ Work Flow
• ใชสํ าหรับติดตามการเดินทางของเอกสาร
• ทํ าใหทราบวางานดํ าเนินไปถึงไหนแลว
• นิยมใชรวมกับงานประมวลภาพลักษณ
• อาจจัดวาเปน  Work Group  ไดดวย
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ระบบอินเทอรเน็ต
• เครือขายขนาดใหญที่เชื่อมโยงบาน โรงเรียน สํ านักงาน
มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาล  ธุรกิจ ฯลฯ เขาดวยกัน

• บริการหลักคือ อีเมล  World Wide Web   การเรียกคนและ
ทํ าสํ าเนาโปรแกรมทางไกล (FTP)    การใชคอมพิวเตอร
ทางไกล (TelNet)

• ไดรับความนิยมมากในหมูนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ
นักธุรกิจ  หรือแมแตแมบาน
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ประโยชนของ  WWW
• WWW  เปนบริการที่ไดรับความสนใจมากที่สุด
• เหมาะสํ าหรับการประชาสัมพันธองคกร  บุคคล
และ ใชในงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
E-Commerce

• การสราง WWW  ประกอบดวยการหา Web Site
การจัดทํ า Home Page  และ Web Page  เพื่อประชา
สัมพันธใหคนอื่นรูจักองคกร
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การจัดทํ า  Home Page
• พิจารณาเลือกสถานที่ตั้ง Web Site
• เลือกซอฟตแวรสํ าหรับใชทํ า Home Page
• รวบรวมขอมูล เนื้อหา และ ภาพ ที่เกี่ยวของ
• จัดทํ า Home Page ตามสไตลที่เหมาะสม
• สรางจุดเชื่อมโยงที่เหมาะสม และ ไมยุงยาก
• เปลี่ยนเนื้อหา  หรือ ใหขาวสารใหม ๆ อยูเสมอ
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ผูบริหารจะไดอะไรจากอินเทอรเน็ต
• ชวยใหทํ างานที่ไหน  เมื่อไรก็ได
• ชวยสื่อสารกับพันธมิตร  คูคา ลูกคา ฯลฯ ไดรวดเร็ว
• ชวยในการประชาสัมพันธองคการ และ ผลิตภัณฑ
• ชวยในการคนหารายละเอียดของผลิตภัณฑผูอื่น
• ชวยในการเรียนรูเรื่องตาง ๆ
• ชวยใหเห็นโอกาสในงาน พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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ระบบอินทราเน็ต
• คือระบบเครือขายภายในองคการที่ใชเทคโนโลยี
แบบอินเทอรเน็ต   คือ มี อีเมล  WWW

• มีวิธีการปองกันรักษาความมั่นคงปลอดภัย
• ชวยใหเปนสํ านักงานไรกระดาษได
• เปนแนวคิดใหมในการจัดทํ าระบบสารสนเทศ
• เปนพื้นฐานไปสู เอกซทราเน็ต



CIO1.048

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
• แนวคดิในการใชระบบอินเทอรเน็ตทํ าการคา
• สามารถขายได 24 ชม.  ไมตองมีคนเฝาราน
• อาจขายใหกับสมาชิกอินเทอรเน็ตไดหลายสิบลานคน
• การชํ าระเงินใชบัตรเครดิต
• อาจมีปญหาในดานความปลอดภัยของการใชบาง
• เปนทีย่อมรับในสินคาบางประเภท
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แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา IS
  คอมพิวเตอรเปนเรื่องใหมตอหนวยงานหรือไม
  ใครคือผูใชบางและผูใชรูจักไอทีมากนอยเพียงใด
  ผูใชที่รวมวางระบบมีความรูในงานมากนอยเพียงใด
และมีอํ านาจในการตัดสินใจมากนอยเพียงใด
  เจาหนาที่ในแผนกสารสนเทศมีความรูในงานมากนอย
เพียงใด
  เราจะเลือกใชวิธีจัดหาระบบมาใชในแบบใด



CIO1.050

แนวทางการพัฒนา IT
1. ทํ าเองหมดโดยใชเจาหนาที่จากแผนกสารสนเทศ
2. ผูใชพัฒนาระบบเอง
3. วาจางบริษัทภายนอกพัฒนาระบบ IT/IS ให
4. ซื้ออุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร  และระบบ โดยอาศัย
คํ าแนะนํ าจากบริษัทที่ปรึกษา

5. ขอรับบริการจากภายนอก (OUTSOURCING)
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บทบาทของผูบริหาร
• ตองกํ าหนดวิสัยทัศนของหนวยงานใหชัดเจน
• ตองสนับสนุนและสงเสริมงานไอที
• ตองพยายามจัดระบบบริหารงานไอทีโดยมี CIO
• ตองพิจารณาวาตนเองตองการสารสนเทศอะไรบาง
• ตองใหพนักงานทุกระดับรวมทั้งผูบริหารมีประสบ
การณกับไอที และ อินเทอรเน็ต
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สรุป
• ไอทีมีความส ําคัญอยางยิ่งตอองคกรยุคใหม  โดย
เฉพาะตอการที่ภาครัฐจะตองปรับปรุงตัวเองใหกาว
หนาไมใชเฉพาะเหนือภาคเอกชนเทานั้น  แตจะตองให
เหนือกวาหรืออยางนอยตองไมดอยกวาเพื่อนบาน

• ผูบริหารคือปจจัยสํ าคัญที่จะทํ าใหหนวยงานกาวหนา
ทางดานไอทีหรือไม


