
ไอทีเพื่อการบริหารไอทีเพื่อการบริหาร

ดร. ครรชิต  มาลัยวงศดร. ครรชิต  มาลัยวงศ
ศูนยศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี

สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
3  มิถุนายน  25433  มิถุนายน  2543



แนะนํ าเนื้อหาแนะนํ าเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

ไอทีกับยุคโลกาไอทีกับยุคโลกาภิวัตนภิวัตน
การประยุกตไอทีในวงการตาง ๆการประยุกตไอทีในวงการตาง ๆ
จากไอทีสูไอเอสจากไอทีสูไอเอส
ผูผูบริหารตองรูสารสนเทศบริหารตองรูสารสนเทศ
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สรุปสรุป



ไอทีกับยุคโลกาไอทีกับยุคโลกาภิวัตนภิวัตน



ไอทีในชีวิตประจํ าวันไอทีในชีวิตประจํ าวัน

การสื่อสารทางโทรศัพทและโทรศัพทมือถือการสื่อสารทางโทรศัพทและโทรศัพทมือถือ
การสงเอกสารทางโทรสารการสงเอกสารทางโทรสาร
การใชบัตรเอทีการใชบัตรเอทีเอ็มเอ็มถอนเงินจากบัญชีเงินฝากถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก
การคิดเงินคาสินคาโดยอานรหัสแทงบนสินคาการคิดเงินคาสินคาโดยอานรหัสแทงบนสินคา
การจองและสํ ารองที่นั่งเครื่องบินการจองและสํ ารองที่นั่งเครื่องบิน
การทํ าบัตรประชาชนการทํ าบัตรประชาชน



ไอทีทํ าใหเกิดยุคโลกาไอทีทํ าใหเกิดยุคโลกาภิวัตนภิวัตน

การสื่อสารทํ าใหโลกไรพรมแดนการสื่อสารทํ าใหโลกไรพรมแดน
เหตุการณ ณ ประเทศหนึ่งทํ าใหเกิดผลกระทบตออีกเหตุการณ ณ ประเทศหนึ่งทํ าใหเกิดผลกระทบตออีก
หลายประเทศหลายประเทศไดไดอยางรวดเร็วอยางรวดเร็ว
เราอาจเรียนรูเรื่องอะไรก็ไดถามีเงินจายเราอาจเรียนรูเรื่องอะไรก็ไดถามีเงินจาย
เราอาจสั่งซื้อสินคาจากทั่วโลกไดจากบานของเราเองเราอาจสั่งซื้อสินคาจากทั่วโลกไดจากบานของเราเอง
อาชญากรรมคอมพิวเตอรเกิดขึ้นอยางกวางขวางอาชญากรรมคอมพิวเตอรเกิดขึ้นอยางกวางขวาง



ลักษณะผูบริหารในยุคไอทีลักษณะผูบริหารในยุคไอที

พกไอทีติดกระเปาพกไอทีติดกระเปา
เขาใจกลยุทธไอทีเขาใจกลยุทธไอที
มีแผนระยะยาวมีแผนระยะยาว
ตื่นเชาเขาสูอินตื่นเชาเขาสูอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
ใชโปรแกรมสํ าเร็จเปนใชโปรแกรมสํ าเร็จเปน
เห็นคุณคาขอมูลเห็นคุณคาขอมูล



คอมพิวเตอรคอมพิวเตอรทํ าทํ าอะไรใหเราไดอะไรใหเราได

บันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติบันทึกขอมูลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เก็บขอมูลเอาเก็บขอมูลเอาไวไวดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูลดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
คนหาขอมูลตามเงื่อนไขไดรวดเร็วครบถวนคนหาขอมูลตามเงื่อนไขไดรวดเร็วครบถวน
คํ านวณผลลัพธตาง ๆ คํ านวณผลลัพธตาง ๆ ไดไดอยางรวดเร็วอยางรวดเร็ว
สงขอมูลจํ านวนมากผานระบบโทรคมนาคมสงขอมูลจํ านวนมากผานระบบโทรคมนาคม
ควบคุมอุปกรณทางไกลไดรวดเร็วควบคุมอุปกรณทางไกลไดรวดเร็ว



งานหลักที่คอมพิวเตอรทํ าไดงานหลักที่คอมพิวเตอรทํ าได

พิมพเอกสาร รายงาน จดหมายพิมพเอกสาร รายงาน จดหมาย
บันทึกรายการคา และ ทํ าบัญชีทุกอยางบันทึกรายการคา และ ทํ าบัญชีทุกอยาง
บันทึกขอมูลสํ าคัญและจัดทํ ารายงานเตือนบันทึกขอมูลสํ าคัญและจัดทํ ารายงานเตือนผูผูบริหารบริหาร
ออกแบบผลิตภัณฑ และ ทดสอบกอนการผลิตออกแบบผลิตภัณฑ และ ทดสอบกอนการผลิต
ควบคุมการผลิตโดยอัตโนมัติควบคุมการผลิตโดยอัตโนมัติ
สื่อสารเอกสารดวยระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสื่อสารเอกสารดวยระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส



การประยุกตไอทีในวงการตาง ๆการประยุกตไอทีในวงการตาง ๆ



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

สํ านักสํ านักบริหารการทะเบียน  กรมการบริหารการทะเบียน  กรมการปกปกครองครอง
เก็บขอมูลทะเบียนราษฎรหกสิบลานระเบียนเก็บขอมูลทะเบียนราษฎรหกสิบลานระเบียน
บันทึกทะเบียนเกิด ทะเบียนแตงงาน ทะเบียนหยาบันทึกทะเบียนเกิด ทะเบียนแตงงาน ทะเบียนหยา
ทะเบียนปนทะเบียนปน
บันทึก ตรวจสอบการยายเขาบันทึก ตรวจสอบการยายเขา--ออก การเปลี่ยนชื่อออก การเปลี่ยนชื่อ--สกุลสกุล
  อํ านวยอํ านวยความสะดวกในการจัดทํ าบัตรประชาชนความสะดวกในการจัดทํ าบัตรประชาชน



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

กรมเศรษฐกิจการพาณิชยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
บันทึกราคาสินคาในจังหวัดตาง ๆ เปนประจํ าบันทึกราคาสินคาในจังหวัดตาง ๆ เปนประจํ า
สงขอมูลราคาสินคาจากจังหวัดเขาสูกรมฯสงขอมูลราคาสินคาจากจังหวัดเขาสูกรมฯ
คํ านวณคํ านวณสถิติราคาสินคาและดัชนีสถิติราคาสินคาและดัชนีคาคาครองชีพครองชีพ
จัดทํ าฐานขอมูลราคาสินคาตาง ๆจัดทํ าฐานขอมูลราคาสินคาตาง ๆ



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยและและสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษา
ลงทะเบียนวิชาเรียน และ เก็บคาหนวยลงทะเบียนวิชาเรียน และ เก็บคาหนวยกิตกิต
ตรวจขอสอบและคิดระดับคะแนนตรวจขอสอบและคิดระดับคะแนน
บันทึกขอมูลและจัดทํ าฐานขอมูลนักศึกษาบันทึกขอมูลและจัดทํ าฐานขอมูลนักศึกษา
บันทึกขอมูลหนังสือ และ การยืมคืนบันทึกขอมูลหนังสือ และ การยืมคืน
จัดทํ าบัญชี และ รายงานเกี่ยวกับการศึกษาจัดทํ าบัญชี และ รายงานเกี่ยวกับการศึกษา



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

โรงโรงพยาบาลพยาบาล
บันทึกและคนหาเวชระเบียนผูปวยบันทึกและคนหาเวชระเบียนผูปวย
จัดทํ าฐานขอมูลยา และ เวชภัณฑจัดทํ าฐานขอมูลยา และ เวชภัณฑ
คิดเงินคายา  และ จัดทํ าบัญชีตาง ๆคิดเงินคายา  และ จัดทํ าบัญชีตาง ๆ
จัดจัดทํ าทํ าสถิติผูปวยและพิมพรายงานสงกระทรวงสถิติผูปวยและพิมพรายงานสงกระทรวง
ใชอุปกรณการแพทยที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอรใชอุปกรณการแพทยที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร



งานประยุกตทางภาคธุรกิจงานประยุกตทางภาคธุรกิจ

ธนาคารธนาคาร
ระบบฝากถอนเงินทุกประเภท  ระบบ ระบบฝากถอนเงินทุกประเภท  ระบบ ATMATM
ระบบตรวจสอบสินเชื่อระบบตรวจสอบสินเชื่อ
OFFICE  BANKING & HOME BANKINGOFFICE  BANKING & HOME BANKING
ระบบโอนเงินอัตโนมัติ ระบบโอนเงินอัตโนมัติ - - BahtNetBahtNet
ระบบเลตระบบเลตเตอรออฟเตอรออฟเครดิตเครดิต



งานประยุกตทางภาคธุรกิจงานประยุกตทางภาคธุรกิจ

งานคาปลีกงานคาปลีก
ระบบซื้อสินคามาขายระบบซื้อสินคามาขาย
ระบบสินคาคงคลัง และ การจัดระบบสินคาคงคลัง และ การจัดทํ าทํ ารหัสแทงรหัสแทง
ระบบเก็บเงินลูกคาระบบเก็บเงินลูกคา
ระบบบัญชีระบบบัญชี
ระบบบัตรเครดิตระบบบัตรเครดิต



งานประยุกตทางภาคธุรกิจงานประยุกตทางภาคธุรกิจ

โรงแรมโรงแรม
การจองหองพักแบบตาง ๆการจองหองพักแบบตาง ๆ
การลงทะเบียนเขาพักการลงทะเบียนเขาพัก
การคิดเงินคาหองพัก และ บริการตาง ๆการคิดเงินคาหองพัก และ บริการตาง ๆ
การจัดทํ าบัญชีตาง ๆการจัดทํ าบัญชีตาง ๆ
การการใหใหบริการสื่อสาร และ อินบริการสื่อสาร และ อินเทอรเน็ตเทอรเน็ต



งานประยุกตในงานงานประยุกตในงานอุตอุตสาหกรรมสาหกรรม

ออกแบบผลิตภัณฑดวยระบบ ออกแบบผลิตภัณฑดวยระบบ Computer AidedComputer Aided
DesignDesign
ตรวจสอบแบบผลิตภัณฑโดยอัตโนมัติตรวจสอบแบบผลิตภัณฑโดยอัตโนมัติ
จัดทํ าโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรการผลิตจัดทํ าโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรการผลิต
บันทึกระบบวัตถุดิบ และ สินคาบันทึกระบบวัตถุดิบ และ สินคาคงคงคลังคลัง
ระบบ ระบบ Computer Integrated ManufacturingComputer Integrated Manufacturing



งานไอทีของไทยยังอยูระดับพื้นฐานงานไอทีของไทยยังอยูระดับพื้นฐาน

โดยภาพรวมแลว  งานไอทีของไทยยังอยูระดับพื้นโดยภาพรวมแลว  งานไอทีของไทยยังอยูระดับพื้น
ฐาน  ยังไมไดคิดในเชิงกลยุทธ   ดังนั้นผลตอบแทนจึงฐาน  ยังไมไดคิดในเชิงกลยุทธ   ดังนั้นผลตอบแทนจึง
ยังคอนขางนอยยังคอนขางนอย
รัฐและเอกชน  จํ าตองพิจารณาหาทางประยุกตไอทีในรัฐและเอกชน  จํ าตองพิจารณาหาทางประยุกตไอทีใน
ระดับกลยุทธใหมากขึ้น   เพื่อใหสามารถแขงขันกับระดับกลยุทธใหมากขึ้น   เพื่อใหสามารถแขงขันกับ
ประเทศอื่นไดประเทศอื่นได



คอมพิวเตอรทํ าอะไรไมไดคอมพิวเตอรทํ าอะไรไมได
ปรับเปลี่ยนงานที่ไมเปนระบบใหมีประสิทธิภาพปรับเปลี่ยนงานที่ไมเปนระบบใหมีประสิทธิภาพ
ลํ าพังการซื้อคอมพิวเตอรมาใชไมชวยเพิ่มประสิทธิภาพลํ าพังการซื้อคอมพิวเตอรมาใชไมชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ตองจัดระบบการทํ างานใหมกอนตองจัดระบบการทํ างานใหมกอน
ทํ าใหลดจํ านวนเจาหนาที่พนักงานทํ าใหลดจํ านวนเจาหนาที่พนักงาน
พนักงานตองทํ างานมากขึ้น และ ละเอียดมากขึ้นพนักงานตองทํ างานมากขึ้น และ ละเอียดมากขึ้น

  ตองรอใหพนักงานคุนเคยกับวิธีใชกอนตองรอใหพนักงานคุนเคยกับวิธีใชกอน
ชวยลดคาใชจายชวยลดคาใชจาย
ตองซื้ออุปกรณและซอฟตแวรมาเพิ่มเติมเสมอตองซื้ออุปกรณและซอฟตแวรมาเพิ่มเติมเสมอ
ตองมีบุคลากรที่ตองมีบุคลากรที่มีมีความรูดานไอทีความรูดานไอที
ทํ างานหรือทํ าธุรกิจดวยตัวเองทํ างานหรือทํ าธุรกิจดวยตัวเอง



ไอทีชวยงานบริหารไอทีชวยงานบริหารไดไดอยางไรอยางไร



ความหมายที่แทจริงของไอทีความหมายที่แทจริงของไอที

ไอที คือ เทคโนโลยีสารสนเทศไอที คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไอที ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และไอที ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และ
เทคโนโลยีโทรคมนาคมเทคโนโลยีโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร ชวยในการบันทึก เก็บขอมูล  คํ านวณคอมพิวเตอร ชวยในการบันทึก เก็บขอมูล  คํ านวณ
และ จัดทํ ารายงานและ จัดทํ ารายงาน
ระบบโทรคมนาคม ชวยใหสงขอมูล และรายงานไปใหระบบโทรคมนาคม ชวยใหสงขอมูล และรายงานไปให
ผูใชผูใชที่ที่อยูหางไกลไดอยูหางไกลได



การใชไอการใชไอทีทีอยางงายอยางงาย

การมีไอทีหมายถึงมีอุปกรณที่ทันสมัยสํ าหรับใชงานการมีไอทีหมายถึงมีอุปกรณที่ทันสมัยสํ าหรับใชงาน
แตการใชอาจเปนเพียงงานงาย ๆ ที่ไมจํ าเปนตองใชไอแตการใชอาจเปนเพียงงานงาย ๆ ที่ไมจํ าเปนตองใชไอ
ที   เชน งานพิมพ อาจใชเครื่องพิมพดีดก็ไดที   เชน งานพิมพ อาจใชเครื่องพิมพดีดก็ได
การเก็บขอมูลก็อาจจะไมการเก็บขอมูลก็อาจจะไมมีมีประโยชน ถาไมรูวาเก็บขอประโยชน ถาไมรูวาเก็บขอ
มูลนั้นเอาไวทํ าอะไร  หรือ จะไดอะไรจากขอมูลนั้นมูลนั้นเอาไวทํ าอะไร  หรือ จะไดอะไรจากขอมูลนั้น
การใชในงาน การใชในงาน Presentation Presentation  ไมตางจากการใชแผนใส ไมตางจากการใชแผนใส



ลักษณะการใชคอมพิวเตอรลักษณะการใชคอมพิวเตอร
การใชคอมพิวเตอรอาจจะแยกไดเปนการใชคอมพิวเตอรอาจจะแยกไดเปน
การใชแบบธรรมดา  คือ ใชแทนแรงงานคน  วิธีนี้อาจการใชแบบธรรมดา  คือ ใชแทนแรงงานคน  วิธีนี้อาจ
ไมไดชวยใหหนวยงานดีขึ้นไมไดชวยใหหนวยงานดีขึ้น
การใชเชิงรุก   คือ ใชในงานที่จะทํ าใหหนวยงานมีผลการใชเชิงรุก   คือ ใชในงานที่จะทํ าใหหนวยงานมีผล
สํ าเร็จนาพอใจสํ าเร็จนาพอใจมากมากขึ้นขึ้น
การใชเชิงกลยุทธ  คือ ใชในงานที่แปลกใหม นํ าหนาคูการใชเชิงกลยุทธ  คือ ใชในงานที่แปลกใหม นํ าหนาคู
แขงอื่น ๆ นานมากพอแขงอื่น ๆ นานมากพอ



สิ่งสํ าคัญก็คือสารสนเทศสิ่งสํ าคัญก็คือสารสนเทศ

การใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี  ยังคงเปนงานธรรมดาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี  ยังคงเปนงานธรรมดา
บัญบัญชีชวยบันทึกขอมูลของเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว  แตไมชีชวยบันทึกขอมูลของเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว  แตไม
ไดบอกไดบอกวาวาอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น
ผูผูบริหารสนบริหารสนใจใจอยากรูวา อนาคตจะเปนอยางไร  ลูกคาจะอยากรูวา อนาคตจะเปนอยางไร  ลูกคาจะ
ชอบสินคาอะไร   สมควรเตรียมตัวอยางไรชอบสินคาอะไร   สมควรเตรียมตัวอยางไร
สิ่งสิ่งที่ที่อยากรูนั้นอยูใน สารสนเทศ หรือ อยากรูนั้นอยูใน สารสนเทศ หรือ INFORMATIONINFORMATION



สารสนเทศคืออะไรสารสนเทศคืออะไร

สารสนเทศคือ  ผลลัพธของการประมวลผลขอมูลดวยสารสนเทศคือ  ผลลัพธของการประมวลผลขอมูลดวย
วิธีการตาง ๆ   เชน  การจํ าแนก  จัดกลุม  การคํ านวณวิธีการตาง ๆ   เชน  การจํ าแนก  จัดกลุม  การคํ านวณ
และและพยากรณทางสถิติ  การเปรียบเทียบพยากรณทางสถิติ  การเปรียบเทียบ
สารสนเทศ สวนมากเปนผลผลิตของระบบสารสนเทศสารสนเทศ สวนมากเปนผลผลิตของระบบสารสนเทศ
หรือ หรือ   Information System Information System ซึ่งซึ่งมีมีอยูดวยกันหลายแบบอยูดวยกันหลายแบบ



ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ

ระบบสํ าหรับจัดเก็บขอมูลจากแหลงเกิด   นํ าขอมูลมาระบบสํ าหรับจัดเก็บขอมูลจากแหลงเกิด   นํ าขอมูลมา
ตรวจตรวจสอบสอบความถูกตอง  บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลความถูกตอง  บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล
นํ าขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศ  จัดทํ ารายงานนํ าขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศ  จัดทํ ารายงาน
สารสนเทศ  และสงรายงานใหแกผูใชสารสนเทศ  และสงรายงานใหแกผูใช
ระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ  และเหมาะสํ าหรับผูระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ  และเหมาะสํ าหรับผู
ใชแตละระดับตางกันไปใชแตละระดับตางกันไป



ระบบประมวลผลขอมูล
Transaction Processing System

ฐานขอมูล
ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS)
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ระดับของระบบระดับของระบบ



ระบบประมวลผลระบบประมวลผลธุธุรกรรมรกรรม

ระบบสารสนเทศแบบพื้นฐานที่สุด   หนาที่หลักคือรับระบบสารสนเทศแบบพื้นฐานที่สุด   หนาที่หลักคือรับ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร   แลวจัดทํ ารายงานและขอมูลพื้นฐานขององคกร   แลวจัดทํ ารายงานและ
เอกสารธุรกิจที่เปนงานภารกิจหลักเอกสารธุรกิจที่เปนงานภารกิจหลัก
ระบบทางภาคเอกชนที่เห็นชัด คือ ระบบฝากถอนเงินระบบทางภาคเอกชนที่เห็นชัด คือ ระบบฝากถอนเงิน
ระบบสั่งซื้อสินคาระบบสั่งซื้อสินคา
ระบบทางภาครัฐ เชน ระบบยายเขาออก  ระบบบัตรระบบทางภาครัฐ เชน ระบบยายเขาออก  ระบบบัตร
ประชาชน  ระบบผูปวยประชาชน  ระบบผูปวย



ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information SystemManagement Information System
ระบบสํ าหรับนํ าขอมูลในระบบประมวลผลระบบสํ าหรับนํ าขอมูลในระบบประมวลผลธุธุรกรรมรกรรม
มาจัดทํ าเปนสารสนเทศเพื่อใหมาจัดทํ าเปนสารสนเทศเพื่อใหผูผูบริหารใชในการตัดบริหารใชในการตัด
สนิใจสนิใจ
เปนระบบที่ไดเปนระบบที่ไดรบัรบัความสนใจและความสนใจและกลาวกลาวขวัญกันมากขวัญกันมาก
การพัฒนาจะตองเริ่มดวยการจัดทํ าขอมูลใหดีกอนการพัฒนาจะตองเริ่มดวยการจัดทํ าขอมูลใหดีกอน



ระบบสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศเพื่อผูผูบริหารบริหาร

ระบบที่เชื่อมโยงอุปกรณเครื่องปลายทางบนโตะของระบบที่เชื่อมโยงอุปกรณเครื่องปลายทางบนโตะของผูผู
บริหารไปยังเครื่องสวนกลาง  เพื่อรับสารสนเทศที่จัดบริหารไปยังเครื่องสวนกลาง  เพื่อรับสารสนเทศที่จัด
เตรียมไว   แลวนํ าเสนอตอเตรียมไว   แลวนํ าเสนอตอผูผูบริหาร    หรือยอมใหบริหาร    หรือยอมใหผูผู
บริหารคนหาสารสนเทศตาง ๆ   หรือใหคนลึกลงไปถึงบริหารคนหาสารสนเทศตาง ๆ   หรือใหคนลึกลงไปถึง
ขอมูลเพื่อตอบคํ าถามบางอยางขอมูลเพื่อตอบคํ าถามบางอยาง
ตวัอยางเชนระบบ  TEMIS   ของ ตวัอยางเชนระบบ  TEMIS   ของ ปตทปตท..



ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

DECISION  SUPPORT  SYSTEM DECISION  SUPPORT  SYSTEM   (DSS)(DSS)
ระบบสํ าหรับคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นหากดํ าเนินระบบสํ าหรับคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นหากดํ าเนิน
การอยางการอยางใดใดอยางหนึ่งอยางหนึ่ง
การคาดคะเนใชแบบจํ าลอง หรือการคาดคะเนใชแบบจํ าลอง หรือสตูรสตูรคณิตศาสตรทางคณิตศาสตรทาง
ดานดานสถิติ, สถิติ, Operations Research, Operations Research,   EconometricEconometric
ไมใชระบบที่ตัดสินใจแทนคนไมใชระบบที่ตัดสินใจแทนคน



ระบบสารสนเทศชวยระบบสารสนเทศชวยผูผูบริหารบริหารไดไดอยางไรอยางไร

ชวยใหชวยใหเห็นเห็นสถานภาพการดํ าเนินงานไดชัดเจนขึ้นสถานภาพการดํ าเนินงานไดชัดเจนขึ้น
ชวยใหเห็นภาพแนวโนมตั้งแตอดีตชวยใหเห็นภาพแนวโนมตั้งแตอดีต
ชวยใหติดตาม ควบคุม การดํ าเนินงานดานตาง ๆ ไดชวยใหติดตาม ควบคุม การดํ าเนินงานดานตาง ๆ ได
ชวยในการประหยัดคาใชจายของหนวยงานชวยในการประหยัดคาใชจายของหนวยงาน
ชวยใหสามารถดํ าเนินการตามกลยุทธสํ าคัญไดชวยใหสามารถดํ าเนินการตามกลยุทธสํ าคัญได
ชวยใหตัดสินใจไดถูกตอง รวดเร็วขึ้นชวยใหตัดสินใจไดถูกตอง รวดเร็วขึ้น



ผูผูบริหารตองรูสารสนเทศบริหารตองรูสารสนเทศ



ยคุที่การแขงขันใชสารสนเทศยคุที่การแขงขันใชสารสนเทศ

บริษัท คุกกี้บริษัท คุกกี้มิสซิสฟมิสซิสฟลดส   ใชสารสนเทศในการวางลดส   ใชสารสนเทศในการวาง
แผนการผลิตประจํ าวัน  การเปดสาขา ฯลฯแผนการผลิตประจํ าวัน  การเปดสาขา ฯลฯ
บรษิัท เซเวน บรษิัท เซเวน อิเลฟอิเลฟเวน  ใชสารสนเทศในการวางสินคาเวน  ใชสารสนเทศในการวางสินคา
และ การกํ าหนดกลยุทธสินคาและ การกํ าหนดกลยุทธสินคา
บรษิัทบรษิัทอุตอุตสาหกรรมยา  ใช สารสนเทศ ในการจํ าหนายสาหกรรมยา  ใช สารสนเทศ ในการจํ าหนาย
ยาใหแกชองทางจํ าหนายยาใหแกชองทางจํ าหนาย



ประเทศก็ตองการสารสนเทศประเทศก็ตองการสารสนเทศ

ประเทศไทยตองสงเสริมเกษตรกรรมประเทศไทยตองสงเสริมเกษตรกรรม
ขณะนีค้นสนใจกินขาว  แตอีกยี่สิบปขางหนา  คนจะขณะนีค้นสนใจกินขาว  แตอีกยี่สิบปขางหนา  คนจะ
กินขาวอะไร  ขาวแบบไหน  เราจะทํ าอะไรทดแทนกินขาวอะไร  ขาวแบบไหน  เราจะทํ าอะไรทดแทน
ถาเราจะผลิตสินคาสํ าเร็จดานการเกษตรจํ าหนาย ถาเราจะผลิตสินคาสํ าเร็จดานการเกษตรจํ าหนาย เราเรา
ทราบแลวหรือยังวา ฝรั่ง ญี่ปุน จีน ชอบกินอาหารที่ทราบแลวหรือยังวา ฝรั่ง ญี่ปุน จีน ชอบกินอาหารที่
รสชาดแบบไหน  กินอยางไร  เราจะผลิตไดไหมรสชาดแบบไหน  กินอยางไร  เราจะผลิตไดไหม



การจัดทํ าระบบใชงานตองอาศัยการจัดทํ าระบบใชงานตองอาศัยผูผูบริหารบริหาร

ระบบคอมพิวเตอรจัดทํ าขึ้นเพื่อชวยใหระบบคอมพิวเตอรจัดทํ าขึ้นเพื่อชวยใหการการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ  และ มีประสิทธิภาพ  และ ผูผูบริหารตัดสินใจไดดีขึ้นบริหารตัดสินใจไดดีขึ้น
ดานดานการการปฏิบัติงานนั้นตรงไปตรงมา  พอทํ าไดปฏิบัติงานนั้นตรงไปตรงมา  พอทํ าได
แตจะสนองตอบแตจะสนองตอบผูผูบริหารไดหรือไม  ตองใหบริหารไดหรือไม  ตองใหผูผูบริหารบริหาร
คิดวาตองการสารสนเทศอะไรบาง  ในการทํ างาน  ในคิดวาตองการสารสนเทศอะไรบาง  ในการทํ างาน  ใน
การควบคุมโครงการ  ในการวางแผน  ในการตัดสินใจการควบคุมโครงการ  ในการวางแผน  ในการตัดสินใจ



วิธีวิธีคิดคิดความตองการดานสารสนเทศความตองการดานสารสนเทศ

หากเราหากเราไมไมอยูในสํ านักงานหนึ่งเดือน  เมื่อกลับมาอยูในสํ านักงานหนึ่งเดือน  เมื่อกลับมาเราเรา
อยากรูอะไรมากที่สุดอยากรูอะไรมากที่สุด
เราจะเราจะเคลมเคลมอะไรวาเปนผลงานที่ยอดเยี่ยมของเราอะไรวาเปนผลงานที่ยอดเยี่ยมของเรา
เราจะวัดผลสํ าเร็จของงานของเราเราจะวัดผลสํ าเร็จของงานของเราไดไดอยางไรอยางไร
ใครคือคูแขง   เราอยากรูอะไรบางเกี่ยวกับคูแขงใครคือคูแขง   เราอยากรูอะไรบางเกี่ยวกับคูแขง
เราสนใจอะไรบางเกี่ยวกับคาใชจาย และงบประมาณเราสนใจอะไรบางเกี่ยวกับคาใชจาย และงบประมาณ



คิดใหลึกตอไปอีกสักนิดคิดใหลึกตอไปอีกสักนิด

เวลานี้เราไดรับรายงานอะไรบาง   เราอานหรือไม   ถาเวลานี้เราไดรับรายงานอะไรบาง   เราอานหรือไม   ถา
ไมอานจะเกิดอะไรขึ้น   งานการเสียหรือไมไมอานจะเกิดอะไรขึ้น   งานการเสียหรือไม
เราตองการรายงานอะไรเพิ่มเติมบางเราตองการรายงานอะไรเพิ่มเติมบาง
เราตองการคนหาอะไรในเชิงตรวจสอบบางเราตองการคนหาอะไรในเชิงตรวจสอบบาง
เราตองการรายละเอียดดวนมากนอยแคไหนเราตองการรายละเอียดดวนมากนอยแคไหน
ขอมูลที่จะนํ ามาทํ ารายงานนั้นคิดวาหามาไดหรือไมขอมูลที่จะนํ ามาทํ ารายงานนั้นคิดวาหามาไดหรือไม



ระบบที่หนวยงานควรมีระบบที่หนวยงานควรมี



ระบบงานเอกสารระบบงานเอกสาร--ระบบพื้นฐานขั้นตนระบบพื้นฐานขั้นตน

พิมพเอกสาร จดหมาย รายงานพิมพเอกสาร จดหมาย รายงาน
จัดเก็บเอกสาร/รายงานไวคนและอางอิงจัดเก็บเอกสาร/รายงานไวคนและอางอิง
การจัดสงเอกสารไปยังหนวยตาง ๆ ไดรวดเร็วการจัดสงเอกสารไปยังหนวยตาง ๆ ไดรวดเร็ว
ตัวอยาง เชน คูมือการซอมบํ ารุงอุปกรณตาง ๆ อาจมีตัวอยาง เชน คูมือการซอมบํ ารุงอุปกรณตาง ๆ อาจมี
จ ํานวนมาก ตองคนไดเร็ว ดังนั้นนาจะมีระบบ จ ํานวนมาก ตองคนไดเร็ว ดังนั้นนาจะมีระบบ ImageImage
ProcessingProcessing



ระบบงานขอมูลดานตาง ๆระบบงานขอมูลดานตาง ๆ
ขอมูลบุคลากรขอมูลบุคลากร
ขอมูลอุปกรณการสื่อสาร  คอมพิวเตอร และ ฯลฯ ที่มีใชขอมูลอุปกรณการสื่อสาร  คอมพิวเตอร และ ฯลฯ ที่มีใช
ในชุมสาย และ สํ านักงานตาง ๆในชุมสาย และ สํ านักงานตาง ๆ
ขอมูลแผนที่/ภูมิประเทศ/ลักษณะประชากร และทองถิ่นขอมูลแผนที่/ภูมิประเทศ/ลักษณะประชากร และทองถิ่น
ขอมูลลูกคา และ คูคาตางประเทศ  พรอม ขอมูลลูกคา และ คูคาตางประเทศ  พรอม TariffTariff
ขอมูลงบประมาณ   การเงิน และคาใชจายตาง ๆขอมูลงบประมาณ   การเงิน และคาใชจายตาง ๆ



งานสารสนเทศงานสารสนเทศ
ระบบติดตามทักษะ ประสบการณ การฝกอบรมของระบบติดตามทักษะ ประสบการณ การฝกอบรมของ
บุคลากรระดับตาง ๆบุคลากรระดับตาง ๆ
ระบบรายงานการหมดอายุ  การซื้อ การผลิต  การะบบรายงานการหมดอายุ  การซื้อ การผลิต  การร
บํ ารุงรักษาอุปกรณบํ ารุงรักษาอุปกรณ
ระบบรายงานความเปลี่ยนแปลงของการใชจายในดานระบบรายงานความเปลี่ยนแปลงของการใชจายในดาน
ตาง ๆตาง ๆ
ระบบติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยีระบบติดตามความกาวหนาดานเทคโนโลยี



ระบบงานสื่อสารระบบงานสื่อสาร

การจัดสงเอกสารผานระบบสื่อสารโทรคมนาคมการจัดสงเอกสารผานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
–– ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
–– ภาพลักษณเอกสารภาพลักษณเอกสาร
การคนขอมูลทางไกลผานระบบสื่อสารโทรคมนาคมการคนขอมูลทางไกลผานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
การฝกอบรมทางไกลการฝกอบรมทางไกล
การประชุมทางไกลการประชุมทางไกล



ระบบงานอินระบบงานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

การเชื่อมตอสื่อสารในแบบที่คอนขางเปดเผยการเชื่อมตอสื่อสารในแบบที่คอนขางเปดเผย
การประชาสัมพันธหนวยงานผานอินการประชาสัมพันธหนวยงานผานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
การขอใชคอมพิวเตอรทางไกลการขอใชคอมพิวเตอรทางไกล
การคนหาขอมูล/ขาวสารจากแหลงตาง ๆการคนหาขอมูล/ขาวสารจากแหลงตาง ๆ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส



งานสํ านักงานอัตโนมัติงานสํ านักงานอัตโนมัติ

การนํ าไอทีมาใชในงานสํ านักงาน เชื่อมตอการนํ าไอทีมาใชในงานสํ านักงาน เชื่อมตอ
คอมพิวเตอรใหคอมพิวเตอรใหผูผูบริหารและแผนกตาง ๆ ใชบริหารและแผนกตาง ๆ ใช
อาจเปนระบบภายใน เชน อาจเปนระบบภายใน เชน IntranetIntranet
ชวยใหงานขอมูล  งานสารสนเทศ  งานสื่อสาร มาถึงชวยใหงานขอมูล  งานสารสนเทศ  งานสื่อสาร มาถึง
มือมือผูผูบริหารไดบริหารได



ระบบงานแบบโมระบบงานแบบโมไบลไบล

การใชอินการใชอินเทอรเทอรเนต็ ชวยใหเนต็ ชวยใหผูผูบริหารทํ างาน ณ ที่ใดก็ไดบริหารทํ างาน ณ ที่ใดก็ได
อาจเปดแนวคิดเรื่อง อาจเปดแนวคิดเรื่อง Telecommuting Telecommuting ไดได
จดัทํ าระบบใหจดัทํ าระบบใหผูผูบริหารสามารถคนขอมูลภายในผานบริหารสามารถคนขอมูลภายในผาน
ระบบอินทราเน็ต เชนระบบอินทราเน็ต เชน Lotus Notes  Lotus Notes  ไดสะดวก ไดสะดวก
ชวยในงาน ชวยในงาน PresentationPresentation























แนวคิดการพัฒนาไอทีแนวคิดการพัฒนาไอที

ผูผูบริหารระดับสูงตองเขาใจและสนับสนุนบริหารระดับสูงตองเขาใจและสนับสนุน
ตองมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญไอทีตองมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญไอที
ตองมีทีมงานติดตองมีทีมงานติดตามตามความกาวหนาของไอทีความกาวหนาของไอที
ตองมีแผนงานไอทีที่รองรับวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุตองมีแผนงานไอทีที่รองรับวิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุ
ประสงค นโยบายและกลยุทธประสงค นโยบายและกลยุทธ
ตองมีคณะผูอํ านวยการ บริหาร และพัฒนาไอทีตองมีคณะผูอํ านวยการ บริหาร และพัฒนาไอที



ความสํ าเร็จในการพัฒนาไอทีความสํ าเร็จในการพัฒนาไอที

มีการฝกอบรมใหมีการฝกอบรมใหผูผูบริหารมีทักษะในการใชไอทีบริหารมีทักษะในการใชไอที
มีระบบคอมพิวเตอรใหใชงานอยางพอเพียงมีระบบคอมพิวเตอรใหใชงานอยางพอเพียง
มีแผนงานดานไอทีที่ชัดเจนมีแผนงานดานไอทีที่ชัดเจน
พฒันางานแบบคอยเปนคอยไป อยาจับงานใหญทันทีพฒันางานแบบคอยเปนคอยไป อยาจับงานใหญทันที
ตองถายตองถายทอดทอดความความรูรูในการพัฒนาระบบมาดํ าเนินการในการพัฒนาระบบมาดํ าเนินการ
เองใหไดเองใหได



ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศระดับระดับบริษัทบริษัท

ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศระดับระดับบรษิัท บรษิัท มีมีความความส ําคัญส ําคัญอยางยิ่งอยางยิ่ง
เพราะเปนระบบที่รวมงานตาง ๆ เขาดวยกันเพราะเปนระบบที่รวมงานตาง ๆ เขาดวยกัน
ผูผูบรหิารสามารถใชสารสนเทศในแบบเชื่อมโยงกันไดบรหิารสามารถใชสารสนเทศในแบบเชื่อมโยงกันได
ระบบที่เปนที่รูจักกันดีก็คือ ระบบที่เปนที่รูจักกันดีก็คือ ERP ERP  หรือ  หรือ  Enterprise Enterprise
Information SystemInformation System



แนวคิดดาน IT ขององคกร
จะใหใครบํ ารุงรักษา

INFORMATION
สารสนเทศสํ าหรับ
การผลิตแจกจาย
และใช

APPLICATIONS
ผลลัพธสํ าหรับ
การจัดการสารสนเทศ

IT
ORGANIZATION 

หลักการจัดการ
กระบวนการ, บทบาท 
ความรับผิดชอบ 

การบริหาร

TECHNOLOGY

แพลตฟอรมของ
เทคโนโลยีเทคนิค
และเครื่องมือ

จะกํ าหนดกระบวนการที่ไหน



ความคิดเกี่ยวกับ IT และ Information

Information Information คอือะไรคอือะไร
ไดมาจากไหนไดมาจากไหน
เราจะสรางสารสนเทศจากขอมูลไดอยางไรเราจะสรางสารสนเทศจากขอมูลไดอยางไร
เราจะกระจายสารสนเทศใหผูใชไดอยางไรเราจะกระจายสารสนเทศใหผูใชไดอยางไร
ผูใชสารสนเทศกันอยางไรผูใชสารสนเทศกันอยางไร



ซอฟตแวร ERP มลีกัษณะอะไร
MULTIFUNCTION MULTIFUNCTION คือติดตามผลการเงินคือติดตามผลการเงิน  การการ
จัดซื้อจัดซื้อ  การขายการขาย  และการผลิตและการผลิต
–– ดังนั้นจึงครอบคลุมดังนั้นจึงครอบคลุม  ทั้งดานคนทั้งดานคน  สินคาสินคา  วัตถุดิบวัตถุดิบ
เครื่องจักรเครื่องจักร  และเงินและเงิน

INTEGRATED เมื่อมีการบันทึกขอมูลใด ๆ จะ
ทํ าใหเปลี่ยนขอมูลในฟงกชันอื่น ๆ ตามไปดวย
นึกถึง SPREADSHEET?
MODULAR คือสรางระบบรวมกันใหใหญก็ได
ใหเล็กก็ได



ประเด็นในการเลือก ERP SW
ความซับซอนของธุรกิจความซับซอนของธุรกิจ  รวมทั้งการรวมทั้งการบรูณาบรูณาการทั้งการทั้ง
ทางดิ่งและทางราบทางดิ่งและทางราบ  ตลอดจนระดับการทํ างานตลอดจนระดับการทํ างาน
นานาชาตินานาชาติ
ขนาดของธุรกิจในดานรายรับขนาดของธุรกิจในดานรายรับ
ขอบเขตของฟงกชันที่ตองการขอบเขตของฟงกชันที่ตองการ  เชนเชน  หากรวมถึงหากรวมถึง
การผลิตการผลิต  จะเปนการผลิตแบบใดจะเปนการผลิตแบบใด  DISCRETE?DISCRETE?
PROCESS?PROCESS?
ระดับของความซับซอนระดับของความซับซอน  และความตองการพิเศษและความตองการพิเศษ
สํ าหรับกระบวนการธุรกิจในอนาคตสํ าหรับกระบวนการธุรกิจในอนาคต
งบประมาณงบประมาณ  สํ าหรับติดตั้งสํ าหรับติดตั้ง
ขอพิจารณาดานฮารดแวรขอพิจารณาดานฮารดแวร  และและ  PLATFORMPLATFORM  ที่ที่
ตองการตองการ



รายการความพรอม 10 ประการ
1.1.ผูบริหารระดับสูงทั้งองคการเห็นดวยและตกลงพูดสนับสนุนกับผูบริหารระดับสูงทั้งองคการเห็นดวยและตกลงพูดสนับสนุนกับ
คนทีทํ างานดวยคนทีทํ างานดวย
2. 2. ผูบริหารระดับสูงมั่นใจวาผูบริหารระดับสูงมั่นใจวาวัฒนวัฒนธรรมองคกรพรอมที่จะรองรับธรรมองคกรพรอมที่จะรองรับ
ความเครียดที่จะเกิดกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญความเครียดที่จะเกิดกับการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ  ทั้งดานทั้งดาน
PROCESS PROCESS และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
3. 3. กํ าหนดขอบเขตของโครงการอยางชัดเจนกํ าหนดขอบเขตของโครงการอยางชัดเจน  และมีกลไกสํ าหรับและมีกลไกสํ าหรับ
การประเมินการขยายขอบเขตการประเมินการขยายขอบเขต  เพื่อการตัดสินใจไดเร็วเพื่อการตัดสินใจไดเร็ว  เพื่อควบเพื่อควบ
คุมการขยายขอบเขตอยางมีเหตุผลคุมการขยายขอบเขตอยางมีเหตุผล
44. . มีผูสนับสนุนโครงการระดับสูงที่เขมแข็งมีผูสนับสนุนโครงการระดับสูงที่เขมแข็ง  มีการกํ าหนดการมีการกํ าหนดการ
บริหารบริหารโปรเจ็กตโปรเจ็กต



รายการความพรอม 10 ประการ
5. 5. มกีารจํ าแนกผลประโยชนทางธุรกิจที่คาดวาจะไดรับมกีารจํ าแนกผลประโยชนทางธุรกิจที่คาดวาจะไดรับ
ทัง้องคการทัง้องคการ

66. . มคีวามเขาใจและความรูเกี่ยวกับระบบปจจุบันมคีวามเขาใจและความรูเกี่ยวกับระบบปจจุบัน
77. . มกีารกํ าหนดทรัพยากรและทีมงานซึ่งพรอมดํ าเนินการมกีารกํ าหนดทรัพยากรและทีมงานซึ่งพรอมดํ าเนินการ
88. . มกีารกํ าหนดและอนุมัติงบประมาณมกีารกํ าหนดและอนุมัติงบประมาณ
99. . มกีารก ําหนดที่ปรึกษาและความจํ าเปนตองมีบุคลากรมกีารก ําหนดที่ปรึกษาและความจํ าเปนตองมีบุคลากร
ชวยงานระยะสั้นชวยงานระยะสั้น

1010..มกีลไกสํ าหรับแกปญหามกีลไกสํ าหรับแกปญหา  และตัดสินใจที่ชัดเจนและตัดสินใจที่ชัดเจน



ความเสี่ยง 10 ประการในโครงการ ERP
1. 1. ไมไดรับแรงสนับสนุนพอเพียงไมไดรับแรงสนับสนุนพอเพียง
22. . การตัดสินใจชาการตัดสินใจชา//ไมดีไมดี
33. . กํ าหนดขอบเขตโครงการไมดีกํ าหนดขอบเขตโครงการไมดี
44. . ไมสนใจการจัดการความเปลี่ยนแปลงไมสนใจการจัดการความเปลี่ยนแปลง
55. . ขาดความรวมมือจากแผนกตางขาดความรวมมือจากแผนกตาง  ๆๆ
66. . ใชที่ปรึกษาไมเปนใชที่ปรึกษาไมเปน
77. . ทรัพยากรไมเหมาะสมทรัพยากรไมเหมาะสม
88. . ความคาดหวังไมสมจริงความคาดหวังไมสมจริง
99. . ไมไดถายทอดความรูใหพนักงานไมไดถายทอดความรูใหพนักงาน
1010..การจัดการโครงการไมดีการจัดการโครงการไมดี



ERP MARKET 1996

บริษัท ประเทศ ปกอตั้ง  สวนแบง   อันดับ
SAPSAP เยอรมัน 1972 28%        1
ORACLE USA 1980 8.9%        2
PEOPLESOFT  USA 1987 7.3%        3
BAAN Netherland 1978 ~ 4.5%     4



METHODOLOGY
หมายถึงขั้นตอนที่เปนระบบในการพัฒนาหรือหมายถึงขั้นตอนที่เปนระบบในการพัฒนาหรือ
ทํ างานขนาดใหญทํ างานขนาดใหญ  เชนเชน  การติดตั้งระบบการติดตั้งระบบ ERP ERP
การใชการใช  METHODOLOGY METHODOLOGY มขีอควรระวังคือมขีอควรระวังคือ
11..ไมสามารถแกปญหาทุกอยางขององคการไมสามารถแกปญหาทุกอยางขององคการ  ซึง่ลวนซึง่ลวน
แตกตางไปจากองคกรอื่นแตกตางไปจากองคกรอื่น  ๆๆ

22..ความแตกตางกันทํ าใหการใชความแตกตางกันทํ าใหการใช METHODOLOGY METHODOLOGY
ยุงยากยุงยาก  เพราะจะไมยืดหยุนเพราะจะไมยืดหยุน

33..METHODOLOGYMETHODOLOGY  ไมไดกํ าหนดรายละเอียดทุกไมไดกํ าหนดรายละเอียดทุก
อยางอยาง  แตถาทํ าตามรายละเอียดทุกอยางแตถาทํ าตามรายละเอียดทุกอยาง  ก็จะทํ าใหก็จะทํ าให
ไมจํ าเปนไมจํ าเปน



ความคลายคลึงกันของ METHODOLOGY
ขั้นตอนที่คลายกันขั้นตอนที่คลายกัน 4  4 ขั้นขั้น

1.1.INITIATE รวมการวางแผน การคาดคะเนคาใชจาย
ก ําหนดทีมงานภายใน และที่ปรึกษาภายนอก ก ําหนด
ขอบเขตโครงการ และ การทํ า BUSINESS CASE ขัน้ตอน

2. 2. THINK วเิคราะหสถานภาพปจจุบันของระบบและ
กระบวนการ ตลอดจนกํ าหนด สถานภาพทีต่องการ

3. 3. WORK ปรับระบบ SW ใหตรงกบัที่ตองการ และทดสอบ
ใชงาน

4. 4. WATCH วัดผลทีไ่ดวาตรงกบัที่ตองการ หรือไม รวมทัง้
สนับสนุน บํ ารุงรักษา และ UPGRADE



ERPERP  สวนใหญอาจเนนที่งานประจํ าสวนใหญอาจเนนที่งานประจํ า  โดยมีวัตถุโดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างานประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างาน
ERPERP  จงึอาจกลายเปนระบบที่รวมระบบบัญชีจงึอาจกลายเปนระบบที่รวมระบบบัญชี,,
ระบบวศิวกรรมระบบวศิวกรรม, , ระบบการขายระบบการขาย  ฯลฯฯลฯ
ระบบที่นาสนใจระบบที่นาสนใจ  คอืคอื  ERPERP  รวมกับรวมกับ  ระบบระบบ MIS MIS  เพือ่เพือ่
ใหผูบริหารไดรับสารสนเทศใหผูบริหารไดรับสารสนเทศ  เพือ่ใชในการจัดการเพือ่ใชในการจัดการ
บางคนเรียกชื่อใหมวาบางคนเรียกชื่อใหมวา  TOTAL ENTERPRISETOTAL ENTERPRISE
INTEGRATIONINTEGRATION

ขอควรระวังในการใช ERP



หนาหนาที่ที่ของผูบริหารของผูบริหาร
STRATEGIC PLANNING
MARKETING
SALES & OPERATIONS PLANNING
FINANCIAL PLANNING
EXECUTIVE DECISION SUPPORT
MEASUREMENT SYSTEMS
SUPPLY CHAIN MNGT INTEGRATION



STRATEGIC PLANNINGSTRATEGIC PLANNING
มคีวามส ําคัญมาก เพราะจะทํ าใหไดทิศทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน (ผลิตภัณฑ, บริการ)
ไอทีชวยการวางแผนกลยุทธ โดย
– ผานการคนหาสารสนเทศโดยใช WWW
– ชวยวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
– ผานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
– ผานระบบ MIS
ไอทีเองก็ตองมีแผนกลยุทธ



MARKETING
การตลาดเปนงานที่อยูระหวางแผนกลยุทธกับการตลาดเปนงานที่อยูระหวางแผนกลยุทธกับ
การจํ าหนายสินคาการจํ าหนายสินคา
คนหาความตองการของลูกคาคนหาความตองการของลูกคา  และวิธีที่จะตอบและวิธีที่จะตอบ
สนองตอลูกคาสนองตอลูกคา  เทคนิคคือเทคนิคคือ  Voice of the CustomerVoice of the Customer
การทํ าการทํ า  Market ResearchMarket Research
การวางแผนการขายการวางแผนการขาย
แนวคดิสํ าคัญคือแนวคดิสํ าคัญคือ  MARKETING DATABASEMARKETING DATABASE



การวางแผนการขายการวางแผนการขาย
เปนงานทีเ่ชื่อมโยงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ
เปนแผนทีเ่ชื่อมแผนการตลาด แผนการผลิต
SUPPLY CHAIN และแผนการเงิน
การจัดการ SUPPLY CHAIN ชวยใหตอบสนองลูก
คาไดอยางยืดหยุน โดยลดการใชกระดาษ คาใช
จาย และความสญูเสีย ตลอดทั้งสาย
– สามารถวางแผนสินคาใหม
– วางแผนความตองการ
– วางแผนการจัดสงสินคา



FINANCIAL PLANNING
ผูบริหารตองทํ าหนาที่จัดการการเงินใหเปนไปตามผูบริหารตองทํ าหนาที่จัดการการเงินใหเปนไปตาม
วตัถปุระสงคขององคการวตัถปุระสงคขององคการ  ไมวาจะเปนไมวาจะเปน  InvestmentInvestment
Center, Profit Center Center, Profit Center หรือหรือ  Cost Center.Cost Center.
ตองมีขอมูลดานการเงินพรอมสํ าหรับการตัดสินใจตองมีขอมูลดานการเงินพรอมสํ าหรับการตัดสินใจ

- ยอดขาย และการพยากรณการขาย
- การซื้อสินคา และบริการ
- คาแรง คาจางเงินเดือน
- ระดับสินคาคงคลัง
- รายรับอื่น ๆ



การตัดสินใจ
งานของผูบริหารคือการตัดสินใจงานของผูบริหารคือการตัดสินใจ
ITIT  ชวยในรูปของชวยในรูปของ  MIS, EIS MIS, EIS และและ  DSSDSS
การใชการใช  DSS DSS มีมี 4  4 ขั้นขั้น

– .พัฒนาแบบจํ าลองที่ตรงกับธุรกิจ
– .ทดสอบแบบจํ าลองกับขอมูลที่มี
– .ประเมินผลวาแบบจํ าลองใชไดกับสถานการณใด
– .ทดลองใชงานจริง แลวแกไขปรับปรุงเปน Process

การทํ าระบบเตือนการทํ าระบบเตือน  Warning SystemWarning System



MEASUREMENT SYSTEM
การใชสารสนเทศตองรูวาจะวัดอะไรจึงจะบอกไดวาการใชสารสนเทศตองรูวาจะวัดอะไรจึงจะบอกไดวา
บริษัทบริษัท//หนวยงานมีสุขภาพดีหนวยงานมีสุขภาพดี /  / ประกอบการดีหรือไมประกอบการดีหรือไม
ตวัวัดตวัวัด  หรือดัชนีหรือดัชนี  แตละองคการอาจตางกันแตละองคการอาจตางกัน
ใหดูจากใหดูจาก  Goals Goals และและ  CSFCSF  แลวแตกออกมาเปนตัววัดแลวแตกออกมาเปนตัววัด,,
พิจารณาวาตัววัดมาจากขอมูลอะไรพิจารณาวาตัววัดมาจากขอมูลอะไร  จัดเก็บไดอยางไรจัดเก็บไดอยางไร
ตองพิจารณาคุณภาพของตองพิจารณาคุณภาพของ  สารสนเทศดวยสารสนเทศดวย
มผีูเสนอวาตัววัดควรเกี่ยวของกับมผีูเสนอวาตัววัดควรเกี่ยวของกับ

- PROFITABILITY
- TIME
- QUALITY
- SPIRIT



SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
เปนแนวคิดเกี่ยวกับเปนแนวคิดเกี่ยวกับพนัธพนัธมิตรทางธุรกิจมิตรทางธุรกิจ  วาจะรวมมือวาจะรวมมือ
ท ํางานอยางรวดเร็วท ํางานอยางรวดเร็ว  และลดขั้นตอนกับการใชกระดาษและลดขั้นตอนกับการใชกระดาษ
SUPPLY CHAINSUPPLY CHAIN

- เริ่มซื้อวัตถุดิบ
- ผลิตสินคา
- นํ าสินคาสูตลาด
- ขายผานตัวแทน
- ไดรับเงินคาสินคา



CUSTOMER INTEGRATION
FULL SALES SUPPORTFULL SALES SUPPORT
FORECASTINGFORECASTING
ORDER GENERATIONORDER GENERATION
ORDER ENTRYORDER ENTRY
QUOTING AND PROMISING DELIVERIESQUOTING AND PROMISING DELIVERIES
DEMAND MANAGEMENTDEMAND MANAGEMENT
LOGISTICS AND DISTRIBUTIONLOGISTICS AND DISTRIBUTION
FIELD SERVICEFIELD SERVICE



FULL SALES SUPPORT
การใชไอทีชวยการขายการใชไอทีชวยการขาย  ทํ าใหเกิดการติดตอสื่อสารทํ าใหเกิดการติดตอสื่อสาร
ระหวางผูขายกับลูกคาไดงายขึ้นระหวางผูขายกับลูกคาไดงายขึ้น
ผูขายอาจบันทึกกิจกรรมการติดตอกับลูกคาผูขายอาจบันทึกกิจกรรมการติดตอกับลูกคา  ในใน
อนาคตอนาคต  เพือ่บนัทึกความตองการเพือ่บนัทึกความตองการ
ITIT  อาจชวยงานขายไดทั้งในบริษัทและขางนอกอาจชวยงานขายไดทั้งในบริษัทและขางนอก
การใชการใช WWW  WWW เปนการสงเสริมการขายอีกลักษณะหนึ่งเปนการสงเสริมการขายอีกลักษณะหนึ่ง

- ฐานขอมูลลูกคา
- ฐานขอมูลสินคา
- ฐานขอมูลการสั่งซื้อ และ WORKFLOW

โดยทั่วไป ผูขายตองการ ‘สารสนเทศ’ ที่ดี มีเครื่องมือ
ชวยคิดราคาทํ า BUSINESS CASE การรับคํ าสั่งซื้อ
สัญญา และการสื่อสารกับบริษัทแมไดทันที



การพยากรณ
ทกุคนอยากรูอนาคตวาจะเปนอยางไรทกุคนอยากรูอนาคตวาจะเปนอยางไร  ลูกคาจะมีลูกคาจะมี
พฤติกรรมอยางไรพฤติกรรมอยางไร  จะชอบสินคาแบบไหนจะชอบสินคาแบบไหน  คูแขงคูแขง
จะผลิตสินคาแบบไหนจะผลิตสินคาแบบไหน  จะใชเทคโนโลยีอะไรจะใชเทคโนโลยีอะไร
IT IT ชวยใหติดตามขาวสารของคูแขงหรือลูกคาไดชวยใหติดตามขาวสารของคูแขงหรือลูกคาได
โดยทางโดยทาง  WWWWWW
การพยากรณการพยากรณ  อาจตองใชอาจตองใช  MODELMODEL  สํ าคัญสํ าคัญ
การการ SCAN  SCAN เอกสารเอกสาร//ขาวเก็บไวขาวเก็บไว  อาจชวยไดบางอาจชวยไดบาง
อาจเนนการใชอาจเนนการใช SW SW  ทางสถิติทางสถิติ



ORDER GENERATION
การจัดทํ าระบบการจัดทํ าระบบ  INVENTORY INVENTORY ของชิ้นสวนของชิ้นสวน  และและ
วัตถุดิบวัตถุดิบ  มคีวามส ําคญัมากมคีวามส ําคญัมาก  แตการจัดใหผูสงสินแตการจัดใหผูสงสิน
คาเขาถึงคาเขาถึง  INVENTORY INVENTORY ไดจะมีประโยชนมากขึ้นไดจะมีประโยชนมากขึ้น
EDIEDI  และและ E-COMMERCE  E-COMMERCE ชวยสรางชวยสราง  Order Order ไดได
แบบอัตโนมัติแบบอัตโนมัติ
การรับคํ าสั่งซื้อทางการรับคํ าสั่งซื้อทาง  FAX/FAX/โทรศัพทโทรศัพท  ตองมีตองมี  SWSW
สนับสนุนสนับสนุน
ระบบกระจายสินคาระบบกระจายสินคา  ควรเชื่อมโยงกับระบบสั่งซื้อควรเชื่อมโยงกับระบบสั่งซื้อ



ORDER ENTRY
ระบบรับการสั่งสินคาระบบรับการสั่งสินคา  ควรสามารถควรสามารถ

- รับการสั่งไดหลายแบบ
- รับคํ าสั่งซื้อจํ านวนมาก
- การกํ าหนดราคา และสงเสริมการขาย
- การกํ าหนดหนวยนับ
- การกํ าหนดหนวยเงินตราหลายสกุล
- การสงสินคาทดแทน
- การจัดสรรสินคา และการจอง
- การหาแหลงผูขายหลายรายในใบสั่งซื้อเดียว
- การตรวจสอบเครดิต
- การพยากรณการขาย



การ QUOTE และกํ าหนดวันสง
เชือ่มระบบคอมพิวเตอรลูกคาเขากับของผูสงเชือ่มระบบคอมพิวเตอรลูกคาเขากับของผูสง
เพื่อใหเสนอราคาและวันที่กํ าหนดจะสงของไดเพื่อใหเสนอราคาและวันที่กํ าหนดจะสงของได
การเสนอราคาตองพิจารณาการเสนอราคาตองพิจารณา

- รูปลักษณ (CONFIGURATION) ของสินคา
- ราคา ตามรูปลักษณ
- หนวยเงิน
- กํ าหนดวันสง

สามารถเลือกวิธีการสงสามารถเลือกวิธีการสง  เลือกผูผลิตเลือกผูเลือกผูผลิตเลือกผู
จํ าหนายจํ าหนาย



DEMAND MANAGEMENT
ตองพัฒนาแนวคิดใหมในการตอบสนองความตองพัฒนาแนวคิดใหมในการตอบสนองความ
ตองการของลูกคาและพยายามทํ าใหสรางความตองการของลูกคาและพยายามทํ าใหสรางความ
ตองการที่ดีที่สุดไดตองการที่ดีที่สุดได  ท ําใหความตองการสอดท ําใหความตองการสอด
คลองกับทรัพยากรที่มีไดคลองกับทรัพยากรที่มีได
–– ความตองการมีไดหลายลักษณะความตองการมีไดหลายลักษณะ /  / หลายทางหลายทาง

- จากลูกคาทั้งทางตรง EDI และ E-COMMERCE
- การพยากรณ
- การขายและการตลาด
- การกระจายสินคา
- ความตองการระหวางโรงงาน
- การพัฒนาผลิตภัณฑใหม



LOGISTICS AND DISTRIBUTION
เเกีย่วของกบักระบวนการวางแผนกีย่วของกบักระบวนการวางแผน  ควบคมุการจัดสงสินควบคมุการจัดสงสิน
คาและบริการจากจุดผลิตถึงผูใชคาและบริการจากจุดผลิตถึงผูใช
สารสนเทศที่ตองการคือสารสนเทศที่ตองการคือ

- สถานภาพของสินคา ผลติถึงระยะใดจะเสร็จเมื่อใด
– ใครคือลูกคา
- ขนาดของสินคา นํ้ าหนัก และการจัดสง
- ราคา ณ ปจจุบัน และ ณ วันที่จะเสร็จ

ระบบการจัดการคลังสินคาระบบการจัดการคลังสินคา
- รูตํ าแหนงเก็บ
- จัดการขอมูลการเก็บและหยิบสินคา
- ระบบอัตโนมัติ

สามารถตรวจสอบนํ้ าหนัก



FIELD SERVICE
เปนงานของผูผลิตเครื่องจักรเปนงานของผูผลิตเครื่องจักร  เชนเชน  คอมพวิเตอรคอมพวิเตอร  ซึ่งซึ่ง
ตองมีชางออกไปใหบริการตองมีชางออกไปใหบริการ
-- สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา  เชนเชน
กํ าหนดวาจะใหบริการไดเมื่อใดกํ าหนดวาจะใหบริการไดเมื่อใด
เมื่อใดจะเสร็จเมื่อใดจะเสร็จ
ราคาจะมากนอยเพียงใดราคาจะมากนอยเพียงใด
–– สามารถทํ าใหลูกคาพึงพอใจสามารถทํ าใหลูกคาพึงพอใจ
–– สามารถเก็บชิ้นสวนไวไดพอเพียงสามารถเก็บชิ้นสวนไวไดพอเพียง
–– มขีอมลูการทดสอบมขีอมลูการทดสอบ
–– ตรวจสอบสัญญาผูบํ ารุงรักษาตรวจสอบสัญญาผูบํ ารุงรักษา
–– เชื่อมกับระบบบัญชีเชื่อมกับระบบบัญชี  ระบบบุคลากรระบบบุคลากร  ฯลฯฯลฯ



ENGINEERING INTEGRATION
DESIGN PROCESSDESIGN PROCESS
PRODUCT PHASE - OUTPRODUCT PHASE - OUT
PRODUCT DATA MANAGEMENTPRODUCT DATA MANAGEMENT
INTEGRATING WITH CUSTOMERSINTEGRATING WITH CUSTOMERS
INTEGRATING WITH SUPPLIERSINTEGRATING WITH SUPPLIERS
INTEGRATING WITH THE REST OF THEINTEGRATING WITH THE REST OF THE
COMPANYCOMPANY
PROJECT MANAGEMENTPROJECT MANAGEMENT



DESIGN PROCESS
-- NORMALLY INCLUDENORMALLY INCLUDE
-- PROJECTED MANUFACTURING COSTPROJECTED MANUFACTURING COST
-- PROJECTED RODUCTION VOLUMSPROJECTED RODUCTION VOLUMS
-- ENGINEERING CHANGEENGINEERING CHANGE
-- ปจจุบันอาจรวมถึงปจจุบันอาจรวมถึง

- CUSTOMER REQUIREMENTS
- CUSTOMER WANTS AND DESIGN
- MANUFACTURING CAPABILITIES
- SUPPLIER CAPABILIIES
- PROJECTED SALES PRICE
- PROJECTED COSTS FOR SUPPORT
- PROJECTED TIME TO MANUFACTURE/TIME TO

RESPOND TO A CUSTOMER ORDER
- PROJECTED COST TO RECYCLE



CONCURRENT ENGINEERINGCONCURRENT ENGINEERING
-- แนวคดิใหทุกแผนกเริ่มทํ างานพรอมกันตั้งแตตนแนวคดิใหทุกแผนกเริ่มทํ างานพรอมกันตั้งแตตน    เพื่อเพื่อ
ลดเวลาในการออกแบบลดเวลาในการออกแบบ  และลดเวลานํ าผลิตภัณฑออกและลดเวลานํ าผลิตภัณฑออก
สูตลาดสูตลาด

-- การออกแบบโดยทั่วไปตองทํ าตามลํ าดับซึ่งมีขอเสียคือการออกแบบโดยทั่วไปตองทํ าตามลํ าดับซึ่งมีขอเสียคือ
-- ชวงเวลาทั้งหมดยาวนานมากเกินไปชวงเวลาทั้งหมดยาวนานมากเกินไป
-- การแกไขเปลี่ยนแปลงที่เสนอแนะภายหลังจะสิ้นเปลืองการแกไขเปลี่ยนแปลงที่เสนอแนะภายหลังจะสิ้นเปลือง
เงินมากเงินมาก    ทํ าใหผลิตภัณฑตองมีราคาสูงขึ้นทํ าใหผลิตภัณฑตองมีราคาสูงขึ้น

-- ไมมีแผนกใดเปนเจาของงานไมมีแผนกใดเปนเจาของงาน//กระบวนการที่ชัดเจนกระบวนการที่ชัดเจน
-- ขอดีอีกประการหนึ่งคือขอดีอีกประการหนึ่งคือ  ลดลด  Procurement CostProcurement Cost



ขั้นตอนการออกแบบ 7 ขั้น

1. 1. เกิดแนวคิดเริ่มตนเกิดแนวคิดเริ่มตน
2. 2. พจิารณารูปแบบที่เหมาะสมพจิารณารูปแบบที่เหมาะสม
3. 3. ทดสอบตลาดทดสอบตลาด ( (พรอมขั้นที่พรอมขั้นที่ 2) 2)
4. 4. ทดลองผลิตทดลองผลิต
5. 5. ประกาศตัวประกาศตัว
6. 6. ติดตามผลติดตามผล
7. 7. ปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยน



PRODUCT PHASE-OUT
วตัถปุระสงคคือ

- ลดคาใชจาย, ทํ ากํ าไรใหไดมากที่สุด
- ลดการสะดุดของ SUPPLY-CHAIN ทั้งกับลูกคา และคูคา
- ลดการสะดุดของการผลิต
- รักษาความจงรักภักดีของลูกคา

(โดยนํ าเสนอผลิตภัณฑใหม)
งานนี้เกี่ยวของกับ

- ฝายการตลาดและจัดจํ าหนาย
- ฝายผลิต
- ฝายวัสดุและจัดซื้อ
- ฝายบุคลากร
- ฝายวิศวกรรม
- ฝายบัญชี



PRODUCT DATA MANAGEMENTPRODUCT DATA MANAGEMENT
–– เริ่มตนจากฝายวิศวกรรมเริ่มตนจากฝายวิศวกรรม  ซึ่งจัดทํ าขอมูลซึ่งจัดทํ าขอมูล

SPECSPEC  ของผลิตภัณฑของผลิตภัณฑ  และชิ้นสวนและชิ้นสวน    และการแกและการแก
ไขเปลี่ยนแปลงขอมูลไขเปลี่ยนแปลงขอมูล

-- ขอมูลตองเชื่อมโยงขอมูลตองเชื่อมโยง  สัมพันธกับการผลิตสัมพันธกับการผลิต  การการ
ตรวจสอบตรวจสอบ  การนํ าสินคาสูตลาดการนํ าสินคาสูตลาด  การรองเรียนการรองเรียน
ของลูกคาของลูกคา    การแกไขแบบการแกไขแบบ

-- ทํ าหนาที่เหมือนเปนบรรณารักษขอมูลทํ าหนาที่เหมือนเปนบรรณารักษขอมูล  และและ
ตํ ารวจตํ ารวจ    คอยตรวจสอบวากระบวนการตางคอยตรวจสอบวากระบวนการตาง  ๆๆ
ถูกตองถูกตอง

-- ที่รูจักดีในอดีตคือที่รูจักดีในอดีตคือ  BOMBOM



INTEGRATING WITH CUSTOMERSINTEGRATING WITH CUSTOMERS
-- ในกรณีที่ลูกคามีฝายออกแบบที่รวมทํ างานดวยในกรณีที่ลูกคามีฝายออกแบบที่รวมทํ างานดวย
การที่ระบบของเราจะเชื่อมตอกับของลูกคาไดจะการที่ระบบของเราจะเชื่อมตอกับของลูกคาไดจะ
เปนประโยชนเปนประโยชน

- ชวยในการออกแบบใหเร็วขึ้น
- ชวยลดความผิดพลาดในการออกแบบ
- ชวยสรางความสัมพันธ
- ชวยใหเกิดความโปรงใส
- ฯลฯ

-- ตวัอยางเชนตวัอยางเชน  บริษัทผูผลิตเครื่องบินจะตองออกแบบบริษัทผูผลิตเครื่องบินจะตองออกแบบ
เครื่องบินใหสายการบินเครื่องบินใหสายการบิน  หรือเครื่องบินสวนตัวใหผูหรือเครื่องบินสวนตัวใหผู
บริหารบริษัทของลูกคาบริหารบริษัทของลูกคา

-- เชื่อวาในอนาคตคงจะออกแบบรถยนตใหตรงกับเชื่อวาในอนาคตคงจะออกแบบรถยนตใหตรงกับ
ความตองการของลูกคาไดความตองการของลูกคาได



INTEGRATING WITH SUPPLIERS
มลีักษณะเหมือนการสรางความสัมพันธกับลูกคามลีักษณะเหมือนการสรางความสัมพันธกับลูกคา
และอาจรวมถึงและอาจรวมถึง
การลงทุนรวมกับการลงทุนรวมกับ SUPPLIER SUPPLIER
การทํ าการทํ า  SINGLE SOURCINGSINGLE SOURCING  เพือ่ลดคาใชจายเพือ่ลดคาใชจาย
การดึงการดึง  SUPPLIERSUPPLIER  มารวมออกแบบมารวมออกแบบ
การทํ างานรวมกันเพื่อตอบสนองลูกคาใหดีที่สุดการทํ างานรวมกันเพื่อตอบสนองลูกคาใหดีที่สุด
การสงการสง  SPECSPEC  ถึงกันเพื่อใหใชไดทันทีถึงกันเพื่อใหใชไดทันที
การสือ่สารและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของแบบการสือ่สารและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของแบบ
การปรึกษาหารือการปรึกษาหารือ



INTEGRATING WITH THE RESTINTEGRATING WITH THE REST
-- ฝายวิศวกรรมตองรวมมือกับฝายอื่นฝายวิศวกรรมตองรวมมือกับฝายอื่น  ๆๆ
ใหหลายแบบดวยกันใหหลายแบบดวยกัน

-- สามารถทํ างานไดในเชิงรุกและรับสามารถทํ างานไดในเชิงรุกและรับ
-- สามารใหบริการแผนกตางสามารใหบริการแผนกตาง  ๆๆ  ไดได
-- จัดทํ าจัดเก็บขอมูลที่เปนประโยชนจัดทํ าจัดเก็บขอมูลที่เปนประโยชน



การบริหารโครงการ

เปนเรื่องสํ าคัญเปนเรื่องสํ าคัญ    ควรเชื่อมโยงกับควรเชื่อมโยงกับ
–– ฝายวิศวกรรมในการออกแบบฝายวิศวกรรมในการออกแบบ
–– ฝายจัดซื้อฝายจัดซื้อ
–– ฝายบํ ารุงรักษาฝายบํ ารุงรักษา
–– ฝายบัญชีฝายบัญชี
–– ฝายจัดตารางผลิตฝายจัดตารางผลิต



การบริหารโครงการ

-- งานโครงการอาจเกี่ยวกับงานโครงการอาจเกี่ยวกับ
- การผลิต
- การ Phase Out
- การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ
- การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ



MANUFACTURING INTEGRATIONMANUFACTURING INTEGRATION
–– Materials and Capacity PlanningMaterials and Capacity Planning
-- Manufacturing Execution SystemsManufacturing Execution Systems
-- Just-in-timeJust-in-time
-- Advanced Planning and SchedulingAdvanced Planning and Scheduling
-- Supplier IntegrationSupplier Integration
-- Quality Management SystemsQuality Management Systems
-- MaintenanceMaintenance



MATERIALS AND CAPACITY PLANNINGMATERIALS AND CAPACITY PLANNING

-- ครอบคลุมงานตอไปนี้ครอบคลุมงานตอไปนี้
-- Master Production SchedulingMaster Production Scheduling
-- MRPMRP
-- Capacity Requirement PlanningCapacity Requirement Planning
-- Perpetual Inventory SystemPerpetual Inventory System
-- Rough Cut Capacity PlanningRough Cut Capacity Planning



MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMMANUFACTURING EXECUTION SYSTEM
–– ระบบแบบเดมิยังไมสามารถเชื่อมการออกระบบแบบเดมิยังไมสามารถเชื่อมการออก
แบบและวางแผนไปสูการผลิตแบบและวางแผนไปสูการผลิต ( (Shop FloorShop Floor))
ไดดีไดดี  ตองเนนตองเนน  MESMES  ทีม่คีวามสามารถตอไปนี้ทีม่คีวามสามารถตอไปนี้

-- สรางสราง Products Products
-- เปดปดเครื่องจักรเปดปดเครื่องจักร
-- การวัดสัดสวนผลิตภัณฑการวัดสัดสวนผลิตภัณฑ
-- การเปลี่ยนลํ าดับงานการเปลี่ยนลํ าดับงาน
-- การตัง้ขีดจํ ากัดและการควบคุมอุปกรณการตัง้ขีดจํ ากัดและการควบคุมอุปกรณ



MANUFACTURING EXECUTION SYSTEMMANUFACTURING EXECUTION SYSTEM

-- การกํ าหนดเวลาปฏิบัติการการกํ าหนดเวลาปฏิบัติการ
-- การเบิกและเก็บชิ้นสวนลงการเบิกและเก็บชิ้นสวนลง  InventoryInventory
-- การสงชิ้นสวนสูสายการผลิตการสงชิ้นสวนสูสายการผลิต
-- การมอบหมายงานบุคลากรการมอบหมายงานบุคลากร
-- การจัดการกระบวนการผลิตการจัดการกระบวนการผลิต
-- การตั้งระบบเตือนเพื่อการผลิตผิดปกติการตั้งระบบเตือนเพื่อการผลิตผิดปกติ



JUST-IN-TIMEJUST-IN-TIME
เปนปรัชญาการผลิตที่เนนการลดความสูญเสียเปนปรัชญาการผลิตที่เนนการลดความสูญเสีย
และการปรับปรุงอยางตอเนื่องและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
เนนเนน
-- Maximum ProfitabilityMaximum Profitability
-- Maximum flexibilityMaximum flexibility
-- Superior Customer ServiceSuperior Customer Service
-- Minimum inventoriesMinimum inventories
-- Minimum lead timeMinimum lead time

JIT ไมไดมีเฉพาะการสงวัตถุดิบถึงมือผูผลิตให
ตรงเวลาที่ตองการเทานั้น  แตยังรวมการผลิต
และปรับขั้นตอนตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพดวย



ADVANCED PLANNING AND SCHEDULINGADVANCED PLANNING AND SCHEDULING
–– ระบบที่ชวยการตัดสินใจของผูบริหารทั้งระบบที่ชวยการตัดสินใจของผูบริหารทั้ง 3  3 ระดับระดับ

- มุงตอบสนองผูใช (จํ านวน, เวลา, ลักษณะ, สถานที่, ราคา, คณุภาพ)
- มุงพิจารณาขีดจํ ากัด (ขนาดการผลิต,วัสดุ, แรงงาน, เงนิ, การเมือง)
- มุงตอบสนองวัตถุประสงคบริษัท (ก ําไร, สวนแบงตลาด, ROI)

-- เกี่ยวของกับเกี่ยวของกับ
- Demand mngt
- Forecasting
- Customer order system
- MES
- Supply Chain Systems
- Inventory Mngt System
- Transportation Mngt System
- Warehouse Mngt System



SUPPLIER INTEGRQATIONSUPPLIER INTEGRQATION
มีไดหลายลักษณะสุดแลวแตการซื้อขายมีไดหลายลักษณะสุดแลวแตการซื้อขาย

- สินคา, วัตถุดิบ, สินคาสั่งทํ าพิเศษ, สินคาทุน
- ซื้อหลายครั้ง หรือครั้งเดียว
- ซื้อตรง หรือผานตัวแทน
- วัสดุหรือบริการ
• การ INTEGRATE อาจเปน
- Manual
- Electronic
- Fully integrated

กํ าหนด Optimum Quality



 QUALITY MNGT SYSTEMS QUALITY MNGT SYSTEMS
–– แนวคดิในการเชื่อมโยงสงขอมูลคุณภาพจากแนวคดิในการเชื่อมโยงสงขอมูลคุณภาพจาก
จุดตางจุดตาง  ๆๆ  มายังฝายคุณภาพมายังฝายคุณภาพ

-- เกี่ยวของกับเกี่ยวของกับ
-- ระบบขอมูลระบบขอมูล Spec Spec
-- หองปฏิบัติการหองปฏิบัติการ
-- ระบบการผลิตระบบการผลิต
-- ระบบซอมบํ ารุงระบบซอมบํ ารุง
-- ระบบสนับสนุนลูกคาระบบสนับสนุนลูกคา
-- ระบบการจัดซื้อระบบการจัดซื้อ



MAINTENANCEMAINTENANCE
–– ควรคิดในเชิงควรคิดในเชิง  Preventive Preventive ควบคูกับควบคูกับ  ReactiveReactive
-- เกี่ยวของกับฝายตางเกี่ยวของกับฝายตาง  ๆๆ  คอืคอื

- Materials and Capacity Planning
- Inventory
- Equipment and Facility Scheduling
- Purchasing
- Engineering
- Equipment History
- Quality
- Human Resources

-- EnvironmentalEnvironmental



SUPPORT SERVICES INTEGRATIONSUPPORT SERVICES INTEGRATION

• Accounting
• Costing
• Human Resource
• Environmental Management
• Public Relation Office Information System



สรุปสรุป

ไอทีเปนเครื่องมือสํ าคัญของไอทีเปนเครื่องมือสํ าคัญของผูผูบริหารบริหาร
ผูผูบริหารปจจุบันจะตองรูไอทีบริหารปจจุบันจะตองรูไอที
หากใครไมรูไอที  จะไมสามารถนํ าทางหากใครไมรูไอที  จะไมสามารถนํ าทางใหใหบรษิัทบรษิัท
ประสบผลสํ าเร็จประสบผลสํ าเร็จ
การพัฒนาไอทีมีหลายระดับ  จะตองเลือกระดับที่จะการพัฒนาไอทีมีหลายระดับ  จะตองเลือกระดับที่จะ
ทํ าทํ าใหใหบริษัทมีกลยุทธที่สามารถแขงขันกับผูอื่นไดบริษัทมีกลยุทธที่สามารถแขงขันกับผูอื่นได



ขอบคุณขอบคุณครับครับ


