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แนวโนมอาชีพและงานไอทีในปจจุบันแนวโนมอาชีพและงานไอทีในปจจุบัน

ดร. ครรชิต  มาลัยวงศ ราชบัณฑิต
สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
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หัวขอหัวขอคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

แนวโนมงานอาชีพไอทีในปจจุบัน
แนวโนมดานระบบสารสนเทศ
ลักษณะงาน E-Government
นักไอทีกับกฎหมายที่ควรรู
สรุป
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แนวโนมงานอาชีพไอทีในปจจุบันแนวโนมงานอาชีพไอทีในปจจุบัน



4

อาชีพไอทีพื้นฐานในปจจุบันอาชีพไอทีพื้นฐานในปจจุบัน

ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร
หัวหนาโครงการไอที
นักวิเคราะหระบบงาน
นักเขียนโปรแกรมระบบ
นักเขียนโปรแกรม
พนักงานปฏิบัติการ
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อาชีพไอทีในยุคใหมอาชีพไอทีในยุคใหม

Network Administrator
Web Master
Network Engineer
Data Communication Engineer
Web Designer
Software Developer
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ตลาดแรงงานไอทีของไทยตลาดแรงงานไอทีของไทย

ยังเติบโตมาก
ความตองการมีทุกดาน
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูและคุณภาพจริ ง
ปญหาใหญคือ  หลักสูตรไมตอบสนองตลาด
นักศึกษาขาดทักษะในการปฏิบัติงานจริง
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แนวทางการศึกษาตอแนวทางการศึกษาตอ

มีทั้งปริญญาโทและเอก
หลักสูตรปริญญาโทมีแบบแทและเทียม (conversion)
การคิดจะเรียนตอควรถามตัวเองวาตองการอะไร
ควรเรียนเพื่อเอาความรู ไมใชเรียนเพื่อความโก หรือ
เพื่อฆาเวลา
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แนวโนมระบบสารสนเทศในภาครัฐแนวโนมระบบสารสนเทศในภาครัฐ
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รูปแบบของการพัฒนาไอทีรูปแบบของการพัฒนาไอที

การใชไอทีไดมีวิวัฒนาการมานานกวาครึ่งศตวรรษ
เราอาจพิจารณาการพัฒนาไดหลายแบบ
แบบแรกคือ  เปลี่ยนจากการใชงานดานวิทยาศาสตร
และวิศวกรรมในยุคแรก  มาเปนงานดานธุรกิจที่เปน
บริการสวนหลัง  งานอุตสาหกรรม  งานดานสํ านัก
งานสวนหนา   งานบริการแบบไมจํ ากัดสถานที่
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รูปแบบของการพัฒนาไอที รูปแบบของการพัฒนาไอที 22

อีกลักษณะหนึ่งเปนการพิจารณาผลการใช
การใชเพื่อประหยัดคาใชจาย
การใชเพื่อชวยการตัดสินใจ
การใชเพื่อความสะดวกสบาย
การใชเพื่อสรางกลยุทธใหเขมแข็ง
การใชเพื่อสรางภาพลักษณ
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รูปแบบของรูปแบบของการการขยายตัวขยายตัว

INITIATION
CONTAGION
CONTROL
INTEGRATION
DATA  ADMINISTRATION
MATURITY
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แนวโนมระดับโลกแนวโนมระดับโลก

อุปกรณไอทีจะมีขนาดเล็ก และมีสมรรถนะสูงขึ้น
ไอทีจะลงไปอยูในระบบและอุปกรณตาง ๆ อาทิ
อุปกรณการแพทย  ยานพาหนะ  เครื่องใชในบาน ฯลฯ
ไอทีจะเขาไปอยูในอวัยวะของคนเพื่อควบคุม หรือ
ชวยใหการทํ างานราบรื่น
ไอทีจะกลายเปนเครื่องมือสํ าหรับงานประจํ าวัน
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แนวโนมดานการใชงานแนวโนมดานการใชงาน

หลักการคือ Anytime Anywhere
ไอทีเปนตัวหลอมรวมงานอื่น ๆ
–– E-GovernmentE-Government
–– EDUTAINMENTEDUTAINMENT
–– Virtual UniversityVirtual University
–– Digital LibraryDigital Library
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แนวโนมของการใชงานแนวโนมของการใชงาน

การทํ างานของรัฐจะถูกตรวจสอบไดงายขึ้น  แตก็อาจ
จะถูกบงการไดงายขึ้นโดยผูไมหวังดี
การสื่อสารจะไรขอบเขตมากขึ้น  ผานทางเว็บไซต ซึ่ง
อาจจะเปนสถานีวิทยุและโทรทัศนไดในตัว
การทํ าธุรกิจจะกวางขวางมากขึ้น  และรูปโฉมก็คงจะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปอีกมาก
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แนวโนมของไทยแนวโนมของไทย

บริษัทและหนวยงานเริ่มยอมรับความจริงวาไอทีเปน
สิ่งที่ขาดไมได
เริ่มคิดนํ าไอทีมาใชกันมากขึ้น  โดยเริ่มจากงานที่เห็น
วาสํ าคัญหรือที่จะสรางภาพลักษณไดดี  เชน การสราง
โฮมเพจเพื่อประชาสัมพันธองคกร
หลายบริษัทจะทุมตัวเองเขาไปสูงานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
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ปญหาการขาดงบประมาณภาครัฐปญหาการขาดงบประมาณภาครัฐ

งปม. คอมพิวเตอรถูกตัดทอนมานานแลว
การตั้งงบประมาณมีความยุงยาก และใชเวลานาน
งปม. ที่ไดก็ไมพอตอการนํ าไปใชพัฒนา
ทางออก  ก็คือ ตองหาทางแกไขดวยตัวเอง  พยายาม
สรางความสัมพันธระหวางหนวยงาน เพื่อชวยเหลือ
กันและกันใหมากที่สุด
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กรณีศึกษากรณีศึกษา
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การประการประยุกต็ในสหกรณยุกต็ในสหกรณออมทรัพยออมทรัพย

เก็บทะเบียนสมาชิกซึ่งจายคาหุนเปนรายเดือน
เก็บทะเบียนหุนสํ าหรับใชในการปนผล
เก็บทะเบียนหนี้
บันทึกการกู ยืม และ การชํ าระเงินคืน
ใชในการทํ าบัญชี  รายรับ รายจาย เงินดือน งบดุล
มีระบบหลายแบบ  Stand Alone - LAN ถึงสาขา
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การประยุกตในการประยุกตในโรงโรงพยาบาลพยาบาล

การลงทะเบียนคนไขเพื่อทํ าเวชระเบียน และ บัตร
การคนหาเวชระเบียน
การบันทึกผลการตรวจ  การสั่งยา  การจายยา การคิด
เงินคายา
การจัดทํ ารายงานเพื่อการจัดการ และ รายงานสถิติ
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การประยุกตในโรงพยาบาลการประยุกตในโรงพยาบาล

หากคิดเปนระบบตามชื่อจะได
ระบบเวชระเบียน  ระบบผูปวยนอก  ระบบผูปวยใน
ระบบคลังยา  ระบบหองปฏิบัติการ  ระบบหองผาตัด
ระบบหองคลอด  ระบบการเงินการบัญชี  ระบบ
Digital Image Processing หรือ Picture Archive
Communication Systems  ระบบพัสดุ  บุคลากร
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การประยุกตในกองทัพการประยุกตในกองทัพ

ระบบกํ าลังพล   ระบบสงกํ าลังบํ ารุง
ระบบปองกันภัยทางอากาศ
ระบบนํ ารอง (Landing System)
ระบบวางแผนการบิน
ระบบบํ ารุงรักษาอุปกรณ
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การประยุกตใน การประยุกตใน ISPISP

ระบบลูกคา  ระบบบัญชีการเงิน  ระบบแมโจ
ระบบ Customer Support
ระบบตัวแทน Proxy
ขอใหดูหนังสือ ชื่อ How to run a successful ISP แตง
โดย  Geoff Houston
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การประยุกตในงานการไฟฟาการประยุกตในงานการไฟฟา

กฟน. ใชคอมพิวเตอรในงาน Load Flow Control
ตอมาไดใชในงานพิมพใบเรียกเก็บเงิน   และงานบัญชี
ตาง ๆ ที่เปนมาตรฐาน
 พัฒนาระบบ GIS เพื่อตรวจสอบพื้นที่ใน กทม.
ปจจุบันไดตั้ง Call Center 1130 เพื่อใหบริการ
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การใชในหางสรรพสินคาการใชในหางสรรพสินคา

ปจจุบันมีการใชที่ซับซอน แยกเปน สวนหนาและสวน
หลัง  งารสวนหนาก็คือการบริการและเก็บเงินโดยใช
ระบบรหัสแทง  งานสวนหลังคืองานบัญชีตาง ๆ
สิ่งที่สํ าคัญคือการบริการอยางรวดเร็ว การประชา
สัมพันธไปยังลูกคาไดถูกตัวคน และ ถูกจุด
งาน  EDI และ E-Conmerce
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การใชในมหาวิทยาลัยการใชในมหาวิทยาลัย

ระบบสํ าคัญคือการลงทะเบียนเรียนวิชาตาง ๆ
ระบบขอมูลนักศึกษา
ระบบการจัดทํ า Transcript
ระบบสารสเทศเพื่อการจัดการ  ระบบหองสมุด  ฯ,ฅฯ
การจัดหองเพื่อการเรียนการสอน   หองปฏิบัติการ
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