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เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร

ดร. ครรชิต มาลัยวงศดร. ครรชิต มาลัยวงศ
ศูนยศูนยบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีบริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี

สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
27  มีนาคม  2543
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ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที

เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดหา  จัดเก็บเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดหา  จัดเก็บ

จัดการและเผยแพรขอมูลขาวสารหรือที่เรียกวาสารสนเทศใหเกิดจัดการและเผยแพรขอมูลขาวสารหรือที่เรียกวาสารสนเทศใหเกิด
ประโยชน ในรูปแบบของสื่อตาง ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประโยชน ในรูปแบบของสื่อตาง ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  โทรคมนาคม  การพิมพประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  โทรคมนาคม  การพิมพ
ฯลฯฯลฯ



Evolution and Productivity Growth in Information
Technology
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Silicon Wafers



Quartz tube

Silicon wafers Exhaust
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Quartz boat

Resistance heated furnace

Schematic of a thermal oxidation furnace

HCI   N2   O2     H2



Top view of 486 Microprocessor chip



486 chip compare with a human finger



Intel Pentium microprocessor



Intel Microprocessor Evolution
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Intel microprocessors have doubled in transistor count approximately
every eighteen months, in accordance with Moore’s Law
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More Complex Designs

Since the 8086’s debut in 1978, the number of transistor on Intel’s x86
microprocessors has increased by a factor of about 190. This  reflects the greater
complexity of Intel’s designs



Since 1978, Intel’s x86 processor have steadily increased in performance. Although
Dhrystone MIPs are no longer considered a good measure of CPU performance, they are
the only benchmarks that span all six x86 generations
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ชิปหนวยความจํ าดีแรม (D-RAM)
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แนะนํ าสวนประกอบไอที

คอมพิวเตอร และ อุปกรณคอมพิวเตอร และ อุปกรณ
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คอมพิวเตอรหลากหลายประเภทคอมพิวเตอรหลากหลายประเภท
•• จากซูเปอรคอมพิวเตอรในหองทดลองไปสูไมโครในบานจากซูเปอรคอมพิวเตอรในหองทดลองไปสูไมโครในบาน
•• จากเครื่องแมขาย  ไปสู เครื่องลูกขายจากเครื่องแมขาย  ไปสู เครื่องลูกขาย
•• จากการตองอยูในอาคารขนาดใหญไปสูการวางบนฝ ามือจากการตองอยูในอาคารขนาดใหญไปสูการวางบนฝ ามือ
•• จากการตองเขียนโปรแกรมใชคํ าสั่งซับซอนไปสูการเขียนจากการตองเขียนโปรแกรมใชคํ าสั่งซับซอนไปสูการเขียน
และ การพูดออกคํ าสั่งโดยตรงและ การพูดออกคํ าสั่งโดยตรง



กระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในอนาคต



คอมพิวเตอรชนิดใชปากกาเขียน



คอมพิวเตอรติดรถยนต



AIR VENTS

LCD
POINTING DEVICE

REMOVEABLE HARD DRIVE

EXTERNAL FLOPPY DRIVE

CD-ROM DRIVE

AUDIOBATTERY
PCMCIA SLOTS

คอมพิวเตอรขนาดโนตคอมพิวเตอรขนาดโนตบุคบุค



คอมพิวเตอรติดตามตัว

Today’s wearable
computer use a 486
processor and a 
heads-up display.
But future wearable
computers may fit
inside your shoe.



ของเลนรุนใหมใชของเลนรุนใหมใช
คอมพิวเตอรควบคอมพิวเตอรควบ
คุมคุม



ลักษณะของจานแมเหล็กในเครื่องพีซีลักษณะของจานแมเหล็กในเครื่องพีซี

Innards of a 3 1/2 - inch hard disk with the
access arm visible.



Doble-sided, double-density (DS,DD )                     360  kilobytes
Doble-sided,high-density (DS,HD)                           1.2   megabytes

Double-sided, double-density (DS,DD)                   720   kilobytes
Double-sided, high-density (DS,HD)                       1.44  megabytes

5 1/4 - inch(a)

(b)

แผนแผนดิสเก็ตตดิสเก็ตต

(a)

(b) 3 1/2 - inch



 250,000 250,000  pages of text  pages of text
 more than  more than 7,0007,000 photos  photos 

    or graphics      or graphics  
  19 hours19 hours of speech, or of speech, or
  72 minutes72 minutes of video of video

CD-ROM : 650 megabytes
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สวนประกอบของไอทีสวนประกอบของไอที
ระบบโทรคมนาคม...ระบบโทรคมนาคม...
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ความจํ าเปนของโทรคมนาคมความจํ าเปนของโทรคมนาคม
•• มีคอมพิวเตอรแตไมมีโทรคมนาคม  ก็เปรียบเสมือนคนที่มีมีคอมพิวเตอรแตไมมีโทรคมนาคม  ก็เปรียบเสมือนคนที่มี
สมองแตไมมีเทา   จะทํ าอะไรก็ไมสะดวกสมองแตไมมีเทา   จะทํ าอะไรก็ไมสะดวก

•• เราไดแตตองเดินไปหาคอมพิวเตอร  แทนที่จะสั่งใหเราไดแตตองเดินไปหาคอมพิวเตอร  แทนที่จะสั่งให
คอมพิวเตอรเดินมารับใชเราคอมพิวเตอรเดินมารับใชเรา

•• ความกาวหนาของโทรคมนาคม เคียงขาง ไปกับของความกาวหนาของโทรคมนาคม เคียงขาง ไปกับของ
คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร



เคเบิลที่ดีเปนสิ่งจํ าเปน

twisted pair

coaxial cable

fiber-optic cable



Fiber optic structure 



The FLAG Cable System

When fully operational in September 1997, FLAG connects
12 countries with more than 120,000 voice
channels via 27,000 km of mostly undersea cable.

FLAG : Fiber optic Link Around the Globe 



The Asian Pacific Cable Network
APCN  : Asia Pacific Cable Network 



Nation’s Satellite “ThaiCom”
• ThaiCom I (1993) 
   has 12 transpondrs

• ThaiCom II (1994)
   has 12 transponder

• ThaiCom III 
   has 24 transponder



   Satellite 
transponder

Downlink
 spaceloss

Earth station
 transmitter

Earth station
    receiver

ระบบทรานสพอนเดอร Transponders

สงสัญญาณขึ้น
รับแลวสง
สญัญาณลงมา



เขตที่รับสัญญาณได(ThaiCom)



การใชคอมพิวเตอรสื่อสารผานดาวเทียม
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เทคโนโลยีไมโครอเิลก็ทรอนิกส
+

เทคโนโลยีดาวเทียม
+

เทคโนโลยีเสนใยนํ าแสง

สงัคมสารสนเทศ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
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การประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาคการประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาค
ในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาประเทศ

• ดานการศึกษา
คนในชนบทมีโอกาสเทาเทียมกับคนในเมือง
การศึกษาทางไกล Tele-education
courseware โดยใช multimedia

• ดานสาธารณสุข
การรักษาทางไกลผานระบบ Tele- medicine
การเรียกดูขอมูลผูปวยผานฐานขอมูลมาตรฐาน
การฝกฝนบทเรียนทางการแพทยดวยอุปกรณเสมือนจริง
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การประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาค
ในการพัฒนาประเทศ (ตอ)

• การบริการอื่น ๆ
เกษตรกรอาจเรียกดูขอมูลราคาพืชผลประจํ าวันเพื่อ
การตัดสินใจซื้อหรือขาย
ชาวประมงสามารถเรียกดูขอมูลสภาพอากาศจาก ฐาน
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา
เจาหนาที่ปองกันภัยอาจระบุตํ าแหนงและปริมาณ
อุปกรณที่ตองการใชในกรณีเกิดปญหาอุบัติภัย
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ผลกระทบของไอทีตอการพัฒนาประเทศ
•• ดานธุรกิจดานธุรกิจ

ชวยใหตัดสินใจในเรื่องสํ าคัญไดถูกตองทันที
ลดตนทุนในการผลิตและการบริการ
ผูผลติและผูบริโภคสื่อสารติดตอกันโดยตรง

•• ดานสื่อสารมวลชนดานสื่อสารมวลชน
สารมารถกระจายขาวสารไดกวางขวางทันทีทันใด
ความหลากหลายของขอมูลและรูปแบบ
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ผลกระทบของไอทีตอการพัฒนาประเทศ (ตอ)

• ดานโครงสรางทางสังคม
การติดตอเชื่อมโยงขององคกรและบุคคลจะเพิ่มขึ้น
อํ านาจการตอรองของชุมชนมากขึ้น สวนกลางลดลง

• ดานวัฒนธรรมและการศึกษา
เกดิวัฒนธรรมสากลจากการแพรกระจายของวัฒนธรรมที่มา
จากตางถิ่น
เครอืขายขอมูลความรูที่เขาถึงและเรียนรูดวยตนเองไดโดยตรง
จํ าเปนตองเรียนรูภาษาตางประเทศและไอที
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การประยุกตไอทีการประยุกตไอทีในในบริษัททั่วไปบริษัททั่วไป
•• เริ่มดวยงานประมวลผลขอมูล  เชน บัญชี  งานทะเบียน  ทํ าเริ่มดวยงานประมวลผลขอมูล  เชน บัญชี  งานทะเบียน  ทํ า
ใหการทํ างานสะดวกรวดเร็วไมผิดพลาดใหการทํ างานสะดวกรวดเร็วไมผิดพลาด

•• ตามดวยงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตามดวยงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) (MIS)  ทํ าใหเห็น ทํ าใหเห็น
สภาพของปญหาและโอกาสชัดเจนขึ้นสภาพของปญหาและโอกาสชัดเจนขึ้น

•• ตามดวยงานสํ านักงานอัตโนมัติ  ทํ าใหตามดวยงานสํ านักงานอัตโนมัติ  ทํ าใหทั้งทั้งบริษัททํ างานรวมบริษัททํ างานรวม
กันกันไดไดอยางราบรื่นและทันใจอยางราบรื่นและทันใจ
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การประยุกตดานการประมวลผลขอมูลการประยุกตดานการประมวลผลขอมูล
•• เริ่มดวยการจัดเก็บขอมูลที่เขาสูหนวยงานเริ่มดวยการจัดเก็บขอมูลที่เขาสูหนวยงาน
•• นํ าขอมูลมาดํ าเนินการ แลวจัดทํ าเปนเอกสารที่เกี่ยวของนํ าขอมูลมาดํ าเนินการ แลวจัดทํ าเปนเอกสารที่เกี่ยวของ
•• บันทึกขอมูลไวในแฟมขอมูลเพื่อตรวจสอบ เชนบันทึกขอมูลไวในแฟมขอมูลเพื่อตรวจสอบ เชน

–– การรับพนักงานเขาทํ างานและการจายเงินเดือนการรับพนักงานเขาทํ างานและการจายเงินเดือน
–– การขายสินคาของบริษัทไปยังผูจัดจํ าหนายการขายสินคาของบริษัทไปยังผูจัดจํ าหนาย//ผูคายอยผูคายอย
–– การชํ าระภาษีตาง ๆ ใหกรมสรรพากรการชํ าระภาษีตาง ๆ ใหกรมสรรพากร
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)MIS)
•• Management Information System Management Information System   ทํ าหนาที่แยกแยะทํ าหนาที่แยกแยะ
กลั่นกรองขอมูลที่เก็บไวเพื่อใหเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้นกลั่นกรองขอมูลที่เก็บไวเพื่อใหเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้น
–– แนวโนมการขายสินคาในอดีตแนวโนมการขายสินคาในอดีต
–– สภาพผิดปกติที่จะตองตรวจสอบเชนเครื่องมือเสียบอยสภาพผิดปกติที่จะตองตรวจสอบเชนเครื่องมือเสียบอย
–– พยากรณยอดขายสินคาแบบตาง ๆ ในอนาคตพยากรณยอดขายสินคาแบบตาง ๆ ในอนาคต

•• เปาหมายคือชวยใหเปาหมายคือชวยใหผูผูบริหารทํ างานและตัดสินใจไดดีขึ้นบริหารทํ างานและตัดสินใจไดดีขึ้น
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
•• ระบบนี้ชวยใหระบบนี้ชวยใหผูผูบริหารบริหารทดสอบทดสอบความคิดวาควรจะดํ าเนินความคิดวาควรจะดํ าเนิน
การอยางไรการอยางไรในในสถานการณตาง ๆ จึงจะไดผลดีสถานการณตาง ๆ จึงจะไดผลดี

•• ตองสรางสูตรเหมือนที่ใชในการคํ านวณดอกเบี้ยตองสรางสูตรเหมือนที่ใชในการคํ านวณดอกเบี้ย
•• ทางทหารจะคุนเคยกับระบบแบบนี้ดีทางทหารจะคุนเคยกับระบบแบบนี้ดี
•• ทางธุรกิจเริ่มนํ ามาใชในการทดลองแนวทางดํ าเนินการ เชนทางธุรกิจเริ่มนํ ามาใชในการทดลองแนวทางดํ าเนินการ เชน
ใชพิจารณาวาควรตั้งสาขาที่ไหนบาง  เพิ่มโรงงานไหมใชพิจารณาวาควรตั้งสาขาที่ไหนบาง  เพิ่มโรงงานไหม
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ระบบสารสนเทศสํ าหรับระบบสารสนเทศสํ าหรับผูผูบริหารบริหาร
•• ระบบระบบนี้จะชวยใหนี้จะชวยใหผูผูบริหารคนขอมูลและสารสนเทศตาง ๆบริหารคนขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ
ที่จัดเตรียมไวไดถึงโตะทํ างาน  ไมตองเดินไปถามที่จัดเตรียมไวไดถึงโตะทํ างาน  ไมตองเดินไปถาม

•• ชวยใหคนหาขอมูลลึกลงไปวา  ขอมูลมาจากไหนชวยใหคนหาขอมูลลึกลงไปวา  ขอมูลมาจากไหน
–– เชน  ในกรณีของการขายอาจคนวา ผูที่มียอดขายตํ่ า เชน  ในกรณีของการขายอาจคนวา ผูที่มียอดขายตํ่ า มีมีความความ
เปนเปนมามาอยางไร  ไดรับการฝ กอบรมหรือไม  มีปญหาอะไรบางอยางไร  ไดรับการฝ กอบรมหรือไม  มีปญหาอะไรบาง
เกิดอะไรขึ้นบางเกิดอะไรขึ้นบาง
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AlanAlan Greenspan Greenspan

(Federal Reserve Chairman) said:

“The dramatic improvement in computing power and
communication and information technology appear to
have been a major force behind this beneficial trend[of
higher productivity growth] in the US”

* “Source : The Global Competitiveness Report 1998”
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การใชไอทีในการทํ าธุรกิจการใชไอทีในการทํ าธุรกิจ
•• ใชในระบบอัตโนมัติใชในระบบอัตโนมัติ
•• ใชในการทํ าตลาดใชในการทํ าตลาด
•• ใชในการใชในการสรางสรางความสัมพันธกับลูกคาความสัมพันธกับลูกคา
•• ใชในการสื่อสารสงเอกสารแบบ อีดีไอ (จะพูดตอนหนา)ใชในการสื่อสารสงเอกสารแบบ อีดีไอ (จะพูดตอนหนา)
•• ใชในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใชในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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ใชในการทํ าระบบอัตโนมัติใชในการทํ าระบบอัตโนมัติ
•• บริษัทบริษัทอุตอุตสาหกรรมหลายแหงใชระบบอัตโนมัติสาหกรรมหลายแหงใชระบบอัตโนมัติ

–– ระบบผลิตอัตโนมัติระบบผลิตอัตโนมัติ
–– ระบบสํ านักงานอัตโนมัติระบบสํ านักงานอัตโนมัติ
–– ระบบติดตามขายอัตโนมัติระบบติดตามขายอัตโนมัติ
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ใชในงานการตลาดใชในงานการตลาด
•• ไอทีชวยในการทํ าตลาดไดหลายลักษณะไอทีชวยในการทํ าตลาดไดหลายลักษณะ
•• การบันทึกขอการบันทึกขอมูลมูลความตองการของลูกคาความตองการของลูกคา
•• การบันทึกขอมูลการซื้อขายกับลูกคาการบันทึกขอมูลการซื้อขายกับลูกคา
•• การสื่อสารขอมูลขาวสารใหลูกคาการสื่อสารขอมูลขาวสารใหลูกคา
•• การใหพนักงานขายใชในการตัดสินใจเวลาไปขายสินคาการใหพนักงานขายใชในการตัดสินใจเวลาไปขายสินคา
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การการสรางสรางความสัมพันธกับลูกคาความสัมพันธกับลูกคา
•• บริษัทอาจจะนํ าขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตนบริษัทอาจจะนํ าขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑของตน
เองมาไวในระบบอินเองมาไวในระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตไดได

•• สามารถสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลาปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา
•• เมื่อเมื่อปรับเปลี่ยนขอมูลแลวลูกคาอานไดทันทีปรับเปลี่ยนขอมูลแลวลูกคาอานไดทันที
•• สามารถใชสื่อสารกับลูกคาแตละรายสามารถใชสื่อสารกับลูกคาแตละรายไดไดอยางเปนสวนตัวอยางเปนสวนตัว
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การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
•• คลี่นคลี่นลูกใหมของการคาขายลูกใหมของการคาขาย
•• ขายสินคาไดตลอด ขายสินคาไดตลอด 24 24 ชั่วโมง  ขายไดทั่วโลก  ไมตองมีชั่วโมง  ขายไดทั่วโลก  ไมตองมี
พนักงานหนารานพนักงานหนาราน

•• วิธีการขายคือ ขายผานระบบอินวิธีการขายคือ ขายผานระบบอินเทอรเทอรเน็ต เน็ต ((จะอธิบายในจะอธิบายใน
ตอนหนา)ตอนหนา)

•• บริษัทควรสนใจศึกษาบริษัทควรสนใจศึกษา
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ความเปนมาของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
• พัฒนาการและการรุกคืบดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมา
จากภายนอก  เชนจากองคการระหวางประเทศ  เชน
–WTO
– APEC
– OECD
– U.S. Framework on Global Electronic Commerce
– European Initiatives in Electronic Commerce
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• ความเคลื่อนไหวดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศ
– เอกชนเริ่มมีธุรกรรมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากขึ้น
– ภาครัฐเริ่มตื่นตัว
• คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
• กระทรวงพาณิชยมีโครงการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุน
การสงออก
• กระทรวงยุติธรรมยกรางกฎหมายการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแลว
• กระทรวงวิทยาศาสตรโดยเนคเทคยกรางกฎหมายเทคโนโลยีสาร
สนเทศ 6 ฉบับ และ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหง
ชาติกํ าลังเสนอรางเขาสู ครม.

ความเปนมาของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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แนวทางการสรางแนวทางการสราง
•• ศีกษาศีกษาความจํ าเปนและโอกาสในการสรางความจํ าเปนและโอกาสในการสราง
•• ศึกษาคูแขงวาไดจัดทํ าอะไรบางศึกษาคูแขงวาไดจัดทํ าอะไรบาง
•• ผูผูบริหารพิจารณาแนวทางในการจัดทํ า  บริหารพิจารณาแนวทางในการจัดทํ า  กํ าหนดกํ าหนดความความ
ตองการ  นโยบาย  และเปาหมายใหชัดเจนตองการ  นโยบาย  และเปาหมายใหชัดเจน

•• มอบหมายใหกลุมงานคอมพิวเตอรวางแผนดํ าเนินการมอบหมายใหกลุมงานคอมพิวเตอรวางแผนดํ าเนินการ
•• ติดตามการทํ างาน  ใหขอคิดเห็น  และ ปรับปรุงติดตามการทํ างาน  ใหขอคิดเห็น  และ ปรับปรุง
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เงื่อนไขที่จํ าเปนเงื่อนไขที่จํ าเปน
•• ตองมีคอมพิวเตอร  อุปกรณที่จํ าเปน  ระบบอินตองมีคอมพิวเตอร  อุปกรณที่จํ าเปน  ระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
•• ตองตองทํ าทํ าความตกลงกับธนาคารในเรื่องการเก็บเงินความตกลงกับธนาคารในเรื่องการเก็บเงิน
•• ตองมีทีมงานที่ตองมีทีมงานที่มีมีความรูในดานอินความรูในดานอินเทอรเทอรเน็ต  การสรางเน็ต  การสรางโฮมโฮม
เพจ และ การตกแตงใหเพจ และ การตกแตงใหโฮมโฮมเพจมีศิลปะที่สวยงามเพจมีศิลปะที่สวยงาม

•• ตองมีเครื่องมือในการนํ าภาพสินคาเขาสูระบบตองมีเครื่องมือในการนํ าภาพสินคาเขาสูระบบ
•• ตองพิจารณาวาจะนํ าระบบไปฝากไวที่ใดตองพิจารณาวาจะนํ าระบบไปฝากไวที่ใด
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จบ


