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แนะนํ าเนื้อหาแนะนํ าเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

แนวคิดเรื่องแนวคิดเรื่องการการปฏิรูปปฏิรูป
นโยบายและนโยบายและการการปฏิรูปเทคโนโลยีปฏิรูปเทคโนโลยี
การประยุกตไอทีในวงการตาง ๆการประยุกตไอทีในวงการตาง ๆ
จากไอทีสูไอเอสจากไอทีสูไอเอส
ผูผูบริหารตองรูสารสนเทศบริหารตองรูสารสนเทศ
สรุปสรุป



แนวคิดเรื่องแนวคิดเรื่องการการปฏิรูปปฏิรูป

โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การทํ างานตองคํ านึงถึงและดํ าเนินการใหสอดคลองการทํ างานตองคํ านึงถึงและดํ าเนินการใหสอดคลอง
กับกับความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลง
หนวยงานใดไมไดเตรียมรับหนวยงานใดไมไดเตรียมรับกับกับความเปลี่ยนแปลงก็จะความเปลี่ยนแปลงก็จะ
ไมสามารถดํ าเนินการได  และอาจจะตองถูกยุบหรือไมสามารถดํ าเนินการได  และอาจจะตองถูกยุบหรือ
เลิกกิจการไปเลิกกิจการไป



การการปฏิรูปมีหลายแบบปฏิรูปมีหลายแบบ

แบบคอยเปนคอยไป   คือ  ปรับการดํ าเนินงานไปแบบคอยเปนคอยไป   คือ  ปรับการดํ าเนินงานไป
ตลอดเวลา  ตลอดเวลา  แตแตปรับทีละนอยปรับทีละนอย
แบบถอนรากถอนโคน   คือ  ปรับการดํ าเนินงานอยางแบบถอนรากถอนโคน   คือ  ปรับการดํ าเนินงานอยาง
ขนานใหญ   มีการถามตัวเองวา  การทํ างานจุดใดไมจํ าขนานใหญ   มีการถามตัวเองวา  การทํ างานจุดใดไมจํ า
เปนบาง   ถาไมจํ าเปนก็ยุบงานนั้นไปเปนบาง   ถาไมจํ าเปนก็ยุบงานนั้นไป
เรียกกันทั่วไปวาเปนการรื้อปรับระบบ เรียกกันทั่วไปวาเปนการรื้อปรับระบบ ReengineeringReengineering



แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการการปฏิรูปปฏิรูป

มุงที่การเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคนมุงที่การเปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคน
พิจารณายุบ  เลิก  ตัดทอน  กิจกรรม รวมทั้งพิจารณายุบ  เลิก  ตัดทอน  กิจกรรม รวมทั้ง
เทคโนโลยีที่ลาสมัยและไมจํ าเปนเทคโนโลยีที่ลาสมัยและไมจํ าเปน
นํ าเทคโนโลยีที่กาวหนาเขามาใชนํ าเทคโนโลยีที่กาวหนาเขามาใช
มุงลดจํ านวนคนที่ไมจํ าเปนลงมุงลดจํ านวนคนที่ไมจํ าเปนลง
มุงไปมุงไปที่ที่ความเปนเลิศของโลก ความเปนเลิศของโลก (World Class)(World Class)



ความเปนเลิศระดับโลกความเปนเลิศระดับโลก

หนวยงานที่ไมมีของเสียหนวยงานที่ไมมีของเสีย
พนักงานทํ างานไดหลากหลายหนาที่พนักงานทํ างานไดหลากหลายหนาที่
นํ าเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชนํ าเทคโนโลยีที่กาวหนามาใช
เก็บบันทึกขอมูลจากจุดเกิดเก็บบันทึกขอมูลจากจุดเกิด
สรางฐานขอมูลไวเพียงชุดเดียวสรางฐานขอมูลไวเพียงชุดเดียว
ใชสารสนเทศในการตัดสินใจใชสารสนเทศในการตัดสินใจ



แนวแนวคิคิดอยูที่กระบวนการดอยูที่กระบวนการ

การการปฏิรูปราชการจํ าเปนตองมุงเนนไปที่ปฏิรูปราชการจํ าเปนตองมุงเนนไปที่การการปรับปรับ
กระบวนการ กระบวนการ (process)(process)
การปฏิรูปเทคโนโลยีจํ าเปนตองพิจารณาปรับการการปฏิรูปเทคโนโลยีจํ าเปนตองพิจารณาปรับการเลือกเลือก
เทคโนโลยี    การเทคโนโลยี    การประยุกตประยุกตเทคโนโลยี   การดัดแปลงเทคโนโลยี   การดัดแปลง
และ การและ การสรางสรางเทคโนโลยีใหม  เทคโนโลยีใหม  ใหใหสอดสอดคลอคลองกับความงกับความ
เปลี่ยนแปลงของเปลี่ยนแปลงของโลกโลก



นโยบายดานเทคโนโลยีนโยบายดานเทคโนโลยี



การการกํ าหนดกํ าหนดนโยบายดานวิทยาศาสตรนโยบายดานวิทยาศาสตร

ยังเปนเรื่องยากของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพราะยังเปนเรื่องยากของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เพราะผูผู
บริหารเปลี่ยนบอย    งานของกระทรวงวิทยฯ บริหารเปลี่ยนบอย    งานของกระทรวงวิทยฯ มีมีความความ
หลากหลายมาก   เปนเรื่องยากที่จะหลากหลายมาก   เปนเรื่องยากที่จะกํ าหนดกํ าหนดนโยบายไดนโยบายได
ชัดเจนชัดเจน
ผูผูบริหารที่เปนขาราชการ เนนดานการทํ างานประจํ าบริหารที่เปนขาราชการ เนนดานการทํ างานประจํ า
มากกวาการพิจารณาวิสัยทัศน และ งานวิจัยมากกวาการพิจารณาวิสัยทัศน และ งานวิจัย



นโยบายของกระทรวงนโยบายของกระทรวงวิทยฯวิทยฯ
ฯพณฯ ดร.อาทิตย อุไรรัตน ไดมอบนโยบายหลักใหฯพณฯ ดร.อาทิตย อุไรรัตน ไดมอบนโยบายหลักให
แกขาราชการกระทรวงวิทยฯ ดังนี้แกขาราชการกระทรวงวิทยฯ ดังนี้

1. 1. กระทรวงฯตองมีบทบาทโดยตรงในการแกปญหากระทรวงฯตองมีบทบาทโดยตรงในการแกปญหา
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปากทองของชาวบานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปากทองของชาวบาน

2. 2. กระทรวงตองตอบสังคมอยางเปนรูปธรรมไดวากระทรวงตองตอบสังคมอยางเปนรูปธรรมไดวา
ประชาชนไดอะไรจากกระทรวงวิทยาศาสตรประชาชนไดอะไรจากกระทรวงวิทยาศาสตร

3. 3. กระทรวงฯ จะตองกํ าหนดเปาหมายของการทํ างานกระทรวงฯ จะตองกํ าหนดเปาหมายของการทํ างาน
เพื่อชวยชาวบานที่ชัดเจนเพื่อชวยชาวบานที่ชัดเจน



การพัฒนาวิทยาศาสตรยังไมเปนเอกภาพการพัฒนาวิทยาศาสตรยังไมเปนเอกภาพ
สภาวิจัยสภาวิจัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทยไทย
สํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติสํ านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
สํ านักงานวิจัยระบบสาธารณสุขสํ านักงานวิจัยระบบสาธารณสุข
สํ านักงานกองทุนวิจัยแหงชาติสํ านักงานกองทุนวิจัยแหงชาติ
กรม ใน กระทรวงตาง ๆกรม ใน กระทรวงตาง ๆ



ปญหาสํ าคัญทางดานการพัฒนา ปญหาสํ าคัญทางดานการพัฒนา วททวทท..

รัฐบาลไมไดรัฐบาลไมไดใหใหความสํ าคัญความสํ าคัญแกวแกวทท. อยางจริงจังทท. อยางจริงจัง
ขาดการประสานงานในขาดการประสานงานในระดับระดับนโยบายนโยบาย
ขาดกาขาดการรวิจัยวิจัยเชิงเชิงนโยบายนโยบาย
การศึกษาโดยทั่วไปลาหลังทุกระดับการศึกษาโดยทั่วไปลาหลังทุกระดับ
ทรัพยากรมนุษยของไทยมีคุณภาพตกตํ่ าลงทรัพยากรมนุษยของไทยมีคุณภาพตกตํ่ าลง
วัฒนวัฒนธรรมไทยที่ไมสงเสริมการสรางคนเกงธรรมไทยที่ไมสงเสริมการสรางคนเกง



ทางออกของทางออกของการการปฏิรูป ปฏิรูป วททวทท..
ตองสรางวาระแหงชาติตองสรางวาระแหงชาติโดยผนีโดยผนีกกํ าลังคนที่ดํ าเนินงานกกํ าลังคนที่ดํ าเนินงาน
วททวทท. ในภาครัฐและเอกชน. ในภาครัฐและเอกชน
ตองตองศึกษาศึกษากํ าหนดนโยบายและเลือกแนวทางการกํ าหนดนโยบายและเลือกแนวทางการ
พัฒนา พัฒนา วททวทท. ที่เปนรูปธรรม. ที่เปนรูปธรรม
ครมครม.  ตองยอมรับ และประกาศใหทุกหนวยงาน.  ตองยอมรับ และประกาศใหทุกหนวยงานนํ านํ า
นโยบาย นโยบาย วททวทท. . ไปไปปฏิบัติปฏิบัติ
สํ านักงบประมาณตองเขาสํ านักงบประมาณตองเขาใจใจนโยบายนโยบายและและปฏิบัติตามปฏิบัติตาม



ทางออกของการปฏิรูป ทางออกของการปฏิรูป วททวทท. . 22

ตองเรงสรางบุคลากรทางดาน ตองเรงสรางบุคลากรทางดาน วททวทท. ที่เปนเลิศ. ที่เปนเลิศ
ปรับการใหผลตอบแทนแกปรับการใหผลตอบแทนแกผูผูปฏิบัติงานดาน ปฏิบัติงานดาน วททวทท..
ปรับโครงสรางการศึกษาทุกระดับปรับโครงสรางการศึกษาทุกระดับ
จัดใหจัดใหมีสถานมีสถานศึกษาที่ศึกษาที่มีมีความเปนเลิศดาน ความเปนเลิศดาน วททวทท. โดย. โดย
เฉพาะ  เชน เฉพาะ  เชน รรรร. วิทยาศาสตร  ไปจนถึง ม.เทคโนโลยี. วิทยาศาสตร  ไปจนถึง ม.เทคโนโลยี
เขมเขมงวดในดานความเปนเลิศและคุณภาพงวดในดานความเปนเลิศและคุณภาพ



ตัวตัวอยางอยางของของการการปฏิรูปปฏิรูป
ในดานไอทีในดานไอที



คณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐคณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐ

จัดตั้งขึ้นหลังจัดตั้งขึ้นหลังจากจากคอมพิวเตอรเริ่มแพรหลายคอมพิวเตอรเริ่มแพรหลาย
เปนผูชวยสํ านักงบประมาณในการกลั่นกรองคํ าของบเปนผูชวยสํ านักงบประมาณในการกลั่นกรองคํ าของบ
ประมาณดานคอมพิวเตอรประมาณดานคอมพิวเตอร
องคประกอบสวนมากเปนหัวหนาศูนยคอมพิวเตอรองคประกอบสวนมากเปนหัวหนาศูนยคอมพิวเตอร
การดํ าเนินงานคอนขางลาชาการดํ าเนินงานคอนขางลาชา
ครมครม. ไดมีมติใหยุบไปในสมัย . ไดมีมติใหยุบไปในสมัย รสชรสช..



คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  ทํ าหนาคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ  ทํ าหนา
ที่ในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและการใชไอทีในที่ในการสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและการใชไอทีใน
หนวยงานตาง ๆ อยางกวางขวาง  เพราะเชื่อวาไอหนวยงานตาง ๆ อยางกวางขวาง  เพราะเชื่อวาไอทีทีจะจะ
ชวยใหหนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงผลใหชวยใหหนวยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสงผลให
ประเทศมีประเทศมีศักยศักยภาพในดานการแขงขันมากขึ้นภาพในดานการแขงขันมากขึ้น
NITC NITC    มีรองนายกรัฐ มีรองนายกรัฐมนตมนตรีเปนรีเปนประธานยประธานย



นโยบายดานไอทีของชาตินโยบายดานไอทีของชาติ

NITC NITC   ไดแตงตั้งกรรมการขึ้นหลายคณะไดแตงตั้งกรรมการขึ้นหลายคณะ
NITC NITC  เสนอ เสนอใหคใหครม. รม. อนุมัติอนุมัตินโยบายสามขอนโยบายสามขอ
–– ใหเรงรีบสรางโครงสรางพื้นฐานไอทีทั่วประเทศใหเรงรีบสรางโครงสรางพื้นฐานไอทีทั่วประเทศ
–– เรงรีบพัฒนาบุคลากรใหรูไอทีทุกระดับเรงรีบพัฒนาบุคลากรใหรูไอทีทุกระดับ
–– สงเสริมใหสงเสริมใหเกิดเกิดบริการแบบเบ็ดเสร็จ บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop(One Stop

Service)Service)



การสรางโครงสรางพื้นฐานไอทีการสรางโครงสรางพื้นฐานไอที

พยายามใหพยายามใหทุกหมุทุกหมุบานมีโทรศัพทพื้นฐานบานมีโทรศัพทพื้นฐาน
โครงการเดินเสนใยนํ าแสงไปทั่วประเทศของคอมโครงการเดินเสนใยนํ าแสงไปทั่วประเทศของคอมลิงกลิงก
โครงการ โครงการ ThaiSarn ThaiSarn  และ   และ  SchoolNetSchoolNet
โครงการ  โครงการ  GINet GINet  ของ ของเนคเทคเนคเทค
โครงการ โครงการ Uninet Uninet  ของทบวง ของทบวง
โครงการระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยโครงการระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย



การพัฒนาบุคลากรไอทีการพัฒนาบุคลากรไอที

พยายามสงเสริมใหมีการสอนไอทีทุกระดับพยายามสงเสริมใหมีการสอนไอทีทุกระดับ
ครมครม.มีมติ.มีมติใหขใหขรก.ระดับ รก.ระดับ 5 5  ถึง  ถึง 88 ตองเรียน ตองเรียน
Spreadsheet Spreadsheet  อยางนอยสองวัน อยางนอยสองวัน
สงเสริมใหกํ าหนดมาตรฐานบุคลากรไอทีสงเสริมใหกํ าหนดมาตรฐานบุคลากรไอที
สงเสริมใหมีการสอบรับรองคุณภาพบุคลากรไอทีสงเสริมใหมีการสอบรับรองคุณภาพบุคลากรไอที
กํ าหนดใหแตละหนวยงานตองมีตํ าแหนง กํ าหนดใหแตละหนวยงานตองมีตํ าแหนง  CIO CIO



การจัดใหการจัดใหมีมีบริการแบบเบ็ดเสร็จบริการแบบเบ็ดเสร็จ

พยายามใหทุกหนวยงานนํ าไอทีไปใชในการพยายามใหทุกหนวยงานนํ าไอทีไปใชในการใหใหบริการบริการ
พยายามรวมฟงกชันตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหสะดวกพยายามรวมฟงกชันตาง ๆ เขาดวยกันเพื่อใหสะดวก
แกผูแกผูรับรับบริการบริการ
จํ าเปนตองมีรากฐานไอทีที่ดี  โดยเฉพาะระบบฐานขอจํ าเปนตองมีรากฐานไอทีที่ดี  โดยเฉพาะระบบฐานขอ
มูลซึ่งจะตองจัดทํ าใหเปนหนึ่งเดียว และ แตละหนวยมูลซึ่งจะตองจัดทํ าใหเปนหนึ่งเดียว และ แตละหนวย
งานที่เกี่ยวของเรียกมาใชงานไดงานที่เกี่ยวของเรียกมาใชงานได



ประเมินผลประเมินผลของของนโยบายนโยบาย

หนวยงานตาง ๆ ยังไมเขาใจจริงหนวยงานตาง ๆ ยังไมเขาใจจริง
การนํ าการนํ าไปไปปฏิบัติมีนอยและยังไมเปนรูปธรรมปฏิบัติมีนอยและยังไมเปนรูปธรรม
ขาดการเขียนแผนงานที่จะเชื่อมโยงจากนโยบายไปสูขาดการเขียนแผนงานที่จะเชื่อมโยงจากนโยบายไปสู
การการปฏิบัติปฏิบัติ
นโยบายเดิมยังขาดแนวคิดในเรื่องนโยบายเดิมยังขาดแนวคิดในเรื่องอุตอุตสาหกรรมไอทีสาหกรรมไอที
และ การวิจัยและพัฒนาและ การวิจัยและพัฒนา



หวนพินิจไอทีหวนพินิจไอที



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



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



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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External Data

ขอมูล

Oracle
Ingres

dBASE
FoxPro
AccessProgress

ระดับของระบบระดับของระบบ



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

สํ านักสํ านักบริหารการทะเบียน  กรมการบริหารการทะเบียน  กรมการปกปกครองครอง
เก็บขอมูลทะเบียนราษฎรหกสิบลานระเบียนเก็บขอมูลทะเบียนราษฎรหกสิบลานระเบียน
บนัทกึทะเบียนเกิด ทะเบียนแตงงาน ทะเบียนหยาบนัทกึทะเบียนเกิด ทะเบียนแตงงาน ทะเบียนหยา
ทะเบยีนปนทะเบยีนปน
บันทึก ตรวจสอบการยายเขาบันทึก ตรวจสอบการยายเขา--ออก การเปลี่ยนชื่อออก การเปลี่ยนชื่อ--สกุลสกุล
  อํ านวยอํ านวยความสะดวกในการจัดทํ าบัตรประชาชนความสะดวกในการจัดทํ าบัตรประชาชน



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

กรมเศรษฐกิจการพาณิชยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
บันทึกราคาสินคาในจังหวัดตาง ๆ เปนประจํ าบันทึกราคาสินคาในจังหวัดตาง ๆ เปนประจํ า
สงขอมูลราคาสินคาจากจังหวัดเขาสูกรมฯสงขอมูลราคาสินคาจากจังหวัดเขาสูกรมฯ
คํ านวณคํ านวณสถติิราคาสินคาและดัชนีสถติิราคาสินคาและดัชนีคาคาครองชีพครองชีพ
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
บนัทกึและคนหาเวชระเบียนผูปวยบนัทกึและคนหาเวชระเบียนผูปวย
จัดทํ าฐานขอมูลยา และ เวชภัณฑจัดทํ าฐานขอมูลยา และ เวชภัณฑ
คิดเงินคายา  และ จัดทํ าบัญชีตาง ๆคิดเงินคายา  และ จัดทํ าบัญชีตาง ๆ
จัดจัดทํ าทํ าสถิติผูปวยและพิมพรายงานสงกระทรวงสถิติผูปวยและพิมพรายงานสงกระทรวง
ใชอุปกรณการแพทยที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอรใชอุปกรณการแพทยที่ควบคุมดวยคอมพิวเตอร
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ธนาคารธนาคาร
ระบบฝากถอนเงินทุกประเภท  ระบบ ระบบฝากถอนเงินทุกประเภท  ระบบ ATMATM
ระบบตรวจสอบสินเชื่อระบบตรวจสอบสินเชื่อ
OFFICE  BANKING & HOME BANKINGOFFICE  BANKING & HOME BANKING
ระบบโอนเงินอัตโนมัติ ระบบโอนเงินอัตโนมัติ - - BahtNetBahtNet
ระบบเลตระบบเลตเตอรออฟเตอรออฟเครดิตเครดิต
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งานคาปลีกงานคาปลีก
ระบบซือ้สินคามาขายระบบซือ้สินคามาขาย
ระบบสินคาคงคลัง และ การจัดระบบสินคาคงคลัง และ การจัดทํ าทํ ารหัสแทงรหัสแทง
ระบบเก็บเงินลูกคาระบบเก็บเงินลูกคา
ระบบบญัชีระบบบญัชี
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
บนัทกึระบบวัตถุดิบ และ สินคาบนัทกึระบบวัตถุดิบ และ สินคาคงคงคลังคลัง
ระบบ ระบบ Computer Integrated ManufacturingComputer Integrated Manufacturing



คอมพิวเตอรทํ าอะไรไมไดคอมพิวเตอรทํ าอะไรไมได
ปรบัเปลี่ยนงานที่ไมเปนระบบใหมีประสิทธิภาพปรบัเปลี่ยนงานที่ไมเปนระบบใหมีประสิทธิภาพ
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



เปลี่ยนสภาพการใชไอทีในภาครัฐเปลี่ยนสภาพการใชไอทีในภาครัฐ
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เริม่มาประมาณสามสิบปเศษเริม่มาประมาณสามสิบปเศษ
งานกลุมแรก ๆ คืองานงานกลุมแรก ๆ คืองานดานดานสถิติ ประมวลผล บัญชีสถิติ ประมวลผล บัญชี
อุปสรรคอุปสรรคส ําคัญส ําคัญอยูที่ขาดการสนับสนุนของอยูที่ขาดการสนับสนุนของผูผูบริหารบริหาร
ตลอดทุกยุคทุกสมัย   การควบคุมโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย   การควบคุมโดยเขมเขมงวดในระยะงวดในระยะ
ตน   ตน   การการขาดวิสัยทัศนและจินตนาการวาไอทีมีบทขาดวิสัยทัศนและจินตนาการวาไอทีมีบท
บาทอยางบาทอยางส ําคัญส ําคัญอยางไร  และการขาดบุคลากรอยางไร  และการขาดบุคลากร



การใชคอมพิวเตอรในภาครัฐ การใชคอมพิวเตอรในภาครัฐ 22
การใชในการใชในปจจุปจจุบนัยงัไมเปนระบบบนัยงัไมเปนระบบ
สวนมากเปนการประยุกตในสวนมากเปนการประยุกตในงานงานสนบัสนุน และ งานสนบัสนุน และ งาน
ขอมูล   มากกวาจะประยุกตในงานที่เปนภารกิจหลักขอมูล   มากกวาจะประยุกตในงานที่เปนภารกิจหลัก
งานดานระบบสารสนเทศมีนอย และ ไมไดมีผลตองานดานระบบสารสนเทศมีนอย และ ไมไดมีผลตอ
การสรางกลยุทธขององคการการสรางกลยุทธขององคการ
งานดานเสมียนพนักงานมีมาก  แตงานดานเสมียนพนักงานมีมาก  แตผูผูบรหิารไมสนใจบรหิารไมสนใจ
ใชคอมพิวเตอรดวยตนเองใชคอมพิวเตอรดวยตนเอง



ปญหาพื้นฐานรวมกันในภาครัฐปญหาพื้นฐานรวมกันในภาครัฐ

ขาดหนวยงานสนับสนุน   ตางคนตางทํ า   แลกเปลี่ยนขาดหนวยงานสนับสนุน   ตางคนตางทํ า   แลกเปลี่ยน
ขอมูล และ ซอฟตแวรกันไมไดขอมูล และ ซอฟตแวรกันไมได
ขาดมาตรฐานดานไอที   รหัสขอมูล   ระเบียบวิธี  และขาดมาตรฐานดานไอที   รหัสขอมูล   ระเบียบวิธี  และ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี
ไมมีการทํ าซอฟตแวรกลางสํ าหรับใหใชรวมกันไมมีการทํ าซอฟตแวรกลางสํ าหรับใหใชรวมกัน
ขาดบุคลากรที่มีประสบการณจริงขาดบุคลากรที่มีประสบการณจริง



การการปฏิรูปไอทีในภาครัฐปฏิรูปไอทีในภาครัฐ

ตองตองนํ านํ านโยบายนโยบายมามาปฏิบัติจริง  โดยกํ าหนดเปนแผนปฏิบัติจริง  โดยกํ าหนดเปนแผน
งานใหแนชัด  และมีหนวยงานที่พิจารณาการงานใหแนชัด  และมีหนวยงานที่พิจารณาการบูรณาบูรณา
การระบบตาง ๆ  ไมใชมีแตเพียงสํ านักงบประมาณการระบบตาง ๆ  ไมใชมีแตเพียงสํ านักงบประมาณ
สํ าหรับกลั่นกรองตัวเลขงบประมาณ  แตไมไดสํ าหรับกลั่นกรองตัวเลขงบประมาณ  แตไมได
พิจารณาเนื้อหาในแบบพิจารณาเนื้อหาในแบบบูรณาบูรณาการการ
ตองตั้งใหมีตํ าแหนง ตองตั้งใหมีตํ าแหนง CIO CIO   ของรัฐบาลขึ้นของรัฐบาลขึ้น
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ตองแยกสํ านักงานคณะกรรมการไอทีแหงชาติ ออกตองแยกสํ านักงานคณะกรรมการไอทีแหงชาติ ออก
จากจากเนคเทคเนคเทคและใหมีหนาที่ศึกษา เสนอและใหมีหนาที่ศึกษา เสนอแนะแนะนโยบายแกนโยบายแก
ผูผูบริหารประเทศบริหารประเทศ
ตองใหมีหนวยงานยอยที่กํ ากับดูแลมาตรฐานสํ าคัญตองใหมีหนวยงานยอยที่กํ ากับดูแลมาตรฐานสํ าคัญ
ทางดานไอทีของประเทศ  ภายใน สมอ. หรือ จัดตั้งทางดานไอทีของประเทศ  ภายใน สมอ. หรือ จัดตั้ง
สํ านักงานมาตรฐานแหงชาติขึ้นโดยดวนสํ านักงานมาตรฐานแหงชาติขึ้นโดยดวน
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จัดตั้งสํ านักงานไอทีกลางขึ้นเพื่อดํ าเนินการเกี่ยวกับจัดตั้งสํ านักงานไอทีกลางขึ้นเพื่อดํ าเนินการเกี่ยวกับ
การพัฒนา และ การประยุกตไอทีในภาครัฐ  โดยมอบการพัฒนา และ การประยุกตไอทีในภาครัฐ  โดยมอบ
หมายใหจัดทํ าแผนแมบทดานไอที  ซอฟตแวรกลางหมายใหจัดทํ าแผนแมบทดานไอที  ซอฟตแวรกลาง
ระเบียบวิธีทางดานไอทีระเบียบวิธีทางดานไอที
รัฐบาลตองกํ าหนดวิสัยทัศนทางดานไอทีใหชัดเจนรัฐบาลตองกํ าหนดวิสัยทัศนทางดานไอทีใหชัดเจน
แลวสงเสริมใหเกิดการดํ าเนินงานตามวิสัยทัศนแลวสงเสริมใหเกิดการดํ าเนินงานตามวิสัยทัศน



แนวทางแนวทางการการปฏิรูปและพัฒนาไอทีปฏิรูปและพัฒนาไอที

รัฐบาลและรัฐบาลและผูผูบริหารประเทศตองยอมรับบริหารประเทศตองยอมรับในในความความ
สํ าคัญของไอที  และจัดทํ าวิสัยทัศนระดับประเทศสํ าคัญของไอที  และจัดทํ าวิสัยทัศนระดับประเทศ
ตองเผยแพรวิสัยทัศนใหทุกคนในชาติเขาใจตองเผยแพรวิสัยทัศนใหทุกคนในชาติเขาใจ
ระดมสรรพกํ าลังระดมสรรพกํ าลังและและทรัพยากรไอทีมารวมกันทรัพยากรไอทีมารวมกัน
กํ าหนดใหไอทีเปนวาระแหงชาติกํ าหนดใหไอทีเปนวาระแหงชาติ
ด ําเนินการวางแผนมุงไปสูวิสัยทัศนด ําเนินการวางแผนมุงไปสูวิสัยทัศน



ประเด็นที่ตองเรงรีบดํ าเนินการประเด็นที่ตองเรงรีบดํ าเนินการ

การใชอินการใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเปนกลยุทธในการบริหารงานเปนกลยุทธในการบริหารงาน
การสงเสริมใหเกิดงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการสงเสริมใหเกิดงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การกํ าหนดมาตรฐานไอทีการกํ าหนดมาตรฐานไอที
การตรากฎหมายที่จํ าเปนตอการพัฒนาไอทีการตรากฎหมายที่จํ าเปนตอการพัฒนาไอที
การสรางระบบกระแสขอมูลการสรางระบบกระแสขอมูล
การพัฒนาบุคลากรดานไอทีการพัฒนาบุคลากรดานไอที



ใชอินใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเปนกลยุทธเปนกลยุทธ

อินอินเทอรเน็เทอรเน็ตตมีมีความสํ าคัญมากขึ้นทุกขณะ  เพราะความสํ าคัญมากขึ้นทุกขณะ  เพราะ
เชือ่มโยงไปยังบาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  และเชือ่มโยงไปยังบาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  และ
หนวยงานตาง ๆ ได   ทํ าใหสามารถหนวยงานตาง ๆ ได   ทํ าใหสามารถ
–– สื่อสารติดตอกับทุกแหงไดสะดวกสื่อสารติดตอกับทุกแหงไดสะดวก
–– จัดระบบขอมูลกลางใหทุกคนเรียกใชไดจัดระบบขอมูลกลางใหทุกคนเรียกใชได
–– จัดเผยแพรเอกสารประชาสัมพันธไดจัดเผยแพรเอกสารประชาสัมพันธได
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รัฐบาลบางประเทศเริ่มใชอินรัฐบาลบางประเทศเริ่มใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเปนเครื่องมือในเปนเครื่องมือใน
การการใหบริการใหบริการประชาชน  คือมีการจัดทํ า ประชาชน  คือมีการจัดทํ า Kiosk Kiosk สํ าหรับสํ าหรับ
ใหประชาชนติดตอสื่อสาร  ลงทะเบียน  และทํ าใหประชาชนติดตอสื่อสาร  ลงทะเบียน  และทํ าธุธุรร
กรรมกับรัฐกรรมกับรัฐไดไดอยางรวดเร็วในแบบ อยางรวดเร็วในแบบ  One stop service One stop service
บางประเทศใชเปนเครื่องมือในการบางประเทศใชเปนเครื่องมือในการศึกษาศึกษาอยางกวางอยางกวาง
ขวางไปทั่วทั้งประเทศดวยระบบ ขวางไปทั่วทั้งประเทศดวยระบบ SchoolNetSchoolNet



การสงเสริมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการสงเสริมการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

เปนการประยุกตระบบอินเปนการประยุกตระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
แมจะเปนการดํ าเนินงานของภาคเอกชน  แตภาครัฐแมจะเปนการดํ าเนินงานของภาคเอกชน  แตภาครัฐ
ตองสงเสริม  และ ตองพิจารณาหาทางสนับสนุนใหตองสงเสริม  และ ตองพิจารณาหาทางสนับสนุนให
เกิดโดยเร็ว   หากไมรีบดํ าเนินการจะไมสามารถแขงเกิดโดยเร็ว   หากไมรีบดํ าเนินการจะไมสามารถแขง
ขันกับประเทศอื่นที่เริ่มคิด เริ่มทํ าแลวขันกับประเทศอื่นที่เริ่มคิด เริ่มทํ าแลว
ตองตองปรับบทบาท และ การทํ างานในหลายหนวยงานปรับบทบาท และ การทํ างานในหลายหนวยงาน
ใหสอดคลองกับงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับงานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส



การพัฒนามาตรฐานไอทีการพัฒนามาตรฐานไอที

ประเทศจะกาวหนาไดตองมีมาตรฐานกํ ากับใหทุกคนประเทศจะกาวหนาไดตองมีมาตรฐานกํ ากับใหทุกคน
ทํ างานรวมกันได และเปนไปในทางเดียวกันทํ างานรวมกันได และเปนไปในทางเดียวกัน
มาตรฐานไอทีควรมีใหพอเพียง  เชน มาตรฐานไอทีควรมีใหพอเพียง  เชน 300 300 รายการรายการ
ตองมีผูรูและสามารถพัฒนามาตรฐานตองมีผูรูและสามารถพัฒนามาตรฐาน
ตองมีผูรักษามาตรฐาน  เผยแพรและรวมมือกับองคตองมีผูรักษามาตรฐาน  เผยแพรและรวมมือกับองค
การมาตรฐานนานาชาติการมาตรฐานนานาชาติ



กฎหมายที่จํ าเปนกฎหมายที่จํ าเปน
กฎหมายไทยยังตามเทคโนโลยีไมทัน   ที่สํ าคัญคือกฎหมายไทยยังตามเทคโนโลยีไมทัน   ที่สํ าคัญคือ
กฎหมายวากฎหมายวาดวยดวยพยานหลักฐาน   การโจรกรรมหรือพยานหลักฐาน   การโจรกรรมหรือ
บอนทํ าลายระบบอิเล็กทรอนิกส   ฯลฯบอนทํ าลายระบบอิเล็กทรอนิกส   ฯลฯ
เนคเทคกํ าลังเนคเทคกํ าลังพยายามผลักดันกฎหมายพยายามผลักดันกฎหมายหกหกฉบบั เชนฉบบั เชน
กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  กฎหมายกฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  กฎหมาย
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  กฎหมายลายมือชื่อดิจิทัลพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  กฎหมายลายมือชื่อดิจิทัล
กฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร กฎหมายกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร กฎหมายคุมคุมครองครอง
ขอมูลขอมูลสวนสวนบุคคล  กฎหมายลํ าดับรองบุคคล  กฎหมายลํ าดับรองรั้ฐรั้ฐธรรมธรรมนญูนญู
มาตรา มาตรา 7878



การพัฒนาระบบกระแสขอมูลการพัฒนาระบบกระแสขอมูล

การใชไอทีในสํ านักงานของไทยการใชไอทีในสํ านักงานของไทยตองตองปรับปรุงปรับปรุง
Work Flow Work Flow  เปนระบบสํ าคัญที่ตองรีบเรงดํ าเนินการ เปนระบบสํ าคัญที่ตองรีบเรงดํ าเนินการ
เพราะเปนระบบที่เพราะเปนระบบที่สามารถผสมสามารถผสมผสานงานดานสารผสานงานดานสาร
บรรณ งานสํ านักงานอัตโนมัติ  และ งานดานสารบรรณ งานสํ านักงานอัตโนมัติ  และ งานดานสาร
สนเทศไดเปนอยางดีสนเทศไดเปนอยางดี
งานพื้นฐานดานสารสนเทศเองก็ตองปรับดวยงานพื้นฐานดานสารสนเทศเองก็ตองปรับดวย



การพัฒนาบุคลากรไอทีการพัฒนาบุคลากรไอที

จํ าเปนจํ าเปนตองตองปรับปรุงหลายลักษณะปรับปรุงหลายลักษณะ
คุณภาพเปนเรื่องสํ าคัญเรงดวนคุณภาพเปนเรื่องสํ าคัญเรงดวน
ทัศนคติ และ ความคิดในการทัศนคติ และ ความคิดในการทํ างานทํ างานอยางอุทิศตนตองอยางอุทิศตนตอง
ไดรับการปรับปรุงไดรับการปรับปรุง
จริยจริยธรรม  ธรรม  ตองตองปรับปรุงปรับปรุง
การใชภาษา  การสื่อสาร   โดยเฉพาะภาษาอังกฤษการใชภาษา  การสื่อสาร   โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ



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


