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เนื้อหาเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

ความหมายและตัวอยางของเทคโนโลยีความหมายและตัวอยางของเทคโนโลยี
ความกาวหนาดานไอทีในยุคปจจุบันความกาวหนาดานไอทีในยุคปจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแขงขันเทคโนโลยีสารสนเทศกับการแขงขัน
ผูผูบริหารกับการจัดการไอทีบริหารกับการจัดการไอที
สรุปสรุป



ความหมายและตัวอยางของเทคโนโลยีความหมายและตัวอยางของเทคโนโลยี



เทคโนโลยีเพื่อการแขงขันเทคโนโลยีเพื่อการแขงขัน

เทคโนโลยีสํ าหรับใชในการแขงขันมีมากดวยกันเทคโนโลยีสํ าหรับใชในการแขงขันมีมากดวยกัน
–– เทคโนโลยีเทคโนโลยีไมโครไมโครอิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส
–– เทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิต
–– เทคโนโลยีเทคโนโลยีชีวชีวภาพภาพ
–– เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
–– เทคโนโลยีจารกรรมเทคโนโลยีจารกรรม



ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที

เทคโนโลยีสารสนเทศ คือเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
เทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัการจัดหา  จัดเก็บเทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัการจัดหา  จัดเก็บ

จดัการและเผยแพรขอมูลขาวสารหรือที่เรียกวาสารสนเทศใหเกิดจดัการและเผยแพรขอมูลขาวสารหรือที่เรียกวาสารสนเทศใหเกิด
ประโยชน ในรูปแบบของสื่อตาง ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประโยชน ในรูปแบบของสื่อตาง ๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  โทรคมนาคม  การพิมพ ฯลฯประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  โทรคมนาคม  การพิมพ ฯลฯ



คอมพิวเตอรมีหลายประเภทคอมพิวเตอรมีหลายประเภท
จากซูเปอรคอมพิวเตอรในหองทดลองไปสูไมจากซูเปอรคอมพิวเตอรในหองทดลองไปสูไมโครโคร
คอมพิวเตอรในบานคอมพิวเตอรในบาน
จาก จาก Server Server ที่เปนแมขาย  ไปสู ที่เปนแมขาย  ไปสู ClientClient ที่เปนลูกขาย ที่เปนลูกขาย
จากการตองอยูในอาคารขนาดใหญไปสูการวางบนฝ ามือจากการตองอยูในอาคารขนาดใหญไปสูการวางบนฝ ามือ
จากการตองใชคํ าสั่งซับซอนไปสูการเขียน และ การพูดจากการตองใชคํ าสั่งซับซอนไปสูการเขียน และ การพูด
ออกคํ าสั่งออกคํ าสั่ง



ความจํ าเปนของโทรคมนาคมความจํ าเปนของโทรคมนาคม
มีคอมพิวเตอรแตไมมีโทรคมนาคม  ก็เปรียบมีคอมพิวเตอรแตไมมีโทรคมนาคม  ก็เปรียบ
เสมือนมีสมองแตไมมีเทาเสมือนมีสมองแตไมมีเทา
เราไดแตตองเดินไปหาคอมพิวเตอร  แทนที่จะสั่งเราไดแตตองเดินไปหาคอมพิวเตอร  แทนที่จะสั่ง
ใหคอมพิวเตอรเดินมารับใชเราใหคอมพิวเตอรเดินมารับใชเรา
ความกาวหนาของโทรคมนาคม เคียงขาง ไปกับความกาวหนาของโทรคมนาคม เคียงขาง ไปกับ
ของคอมพิวเตอรของคอมพิวเตอร



เทคโนโลยีไมโครอเิลก็ทรอนิกส
+

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
+

เทคโนโลยีดาวเทียม
+

เทคโนโลยเีสนใยนํ าแสง

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ววิฒันาการของเทคโนโลยี



การประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาคการประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาค
ในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาประเทศ

ดานการศึกษาดานการศึกษา
คนในชนบทมีโอกาสเทาเทียมกับคนในเมือง
การศึกษาทางไกล Tele-education
courseware โดยใช multimedia

ดานสาธารณสุขดานสาธารณสุข
การรักษาทางไกลผานระบบ Tele- medicine
การเรียกดูขอมูลผูปวยผานฐานขอมูลมาตรฐาน
การฝกฝนบทเรียนทางการแพทยดวยอุปกรณเสมือนจริง



การประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาคการประยุกตใชไอทีเพื่อความเสมอภาค
ในการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาประเทศ (ตอ)(ตอ)

การบริการอื่น ๆการบริการอื่น ๆ
เกษตรกรอาจเรียกดูขอมูลราคาพืชผลประจํ าวัน
เพื่อการตัดสินใจซื้อหรือขาย
ชาวประมงสามารถเรียกดูขอมูลสภาพอากาศจาก
ฐานขอมูลอุตุนิยมวิทยา
เจาหนาที่ปองกันภัยอาจระบุตํ าแหนงและปริมาณ
อุปกรณที่ตองการใชในกรณีเกิดปญหาอุบัติภัย



ผลกระทบของไอทีตอการพัฒนาผลกระทบของไอทีตอการพัฒนา
ประเทศประเทศ

ดานธุรกิจดานธุรกิจ
ชวยใหตัดสินใจในเรื่องสํ าคัญไดถูกตองทันที
ลดตนทุนในการผลิตและการบริการ
ผูผลติและผูบริโภคสื่อสารติดตอกันโดยตรง

ดานสือ่สารมวลชนดานสือ่สารมวลชน
สามารถกระจายขาวสารไดกวางขวางทันทีทันใด
ความหลากหลายของขอมูลและรูปแบบ



ผลกระทบของไอทีตอการพัฒนาผลกระทบของไอทีตอการพัฒนา
ประเทศ ประเทศ (ตอ)(ตอ)

ดานโครงสรางทางสังคมดานโครงสรางทางสังคม
การติดตอเชื่อมโยงขององคกรและบุคคลจะเพิ่มขึ้น
อํ านาจการตอรองของชุมชนมากขึ้น สวนกลางลดลง

ดานดานวัฒนวัฒนธรรมและการศึกษาธรรมและการศึกษา
เกดิวัฒนธรรมสากลจากการแพรกระจายของวัฒนธรรม
ทีม่าจากตางถิ่น
เครือขายขอมูลความรูที่เขาถึงและเรียนรูดวยตนเองได
โดยตรง
จํ าเปนตองเรียนรูภาษาตางประเทศและไอที



การประยุกตไอทีในหนวยงานการประยุกตไอทีในหนวยงาน

เริ่มดวยงานประมวลผลขอมูล  เชน บัญชี  งานเริ่มดวยงานประมวลผลขอมูล  เชน บัญชี  งาน
ทะเบียน  ทํ าใหการทํ างานสะดวกรวดเร็วไมผิดทะเบียน  ทํ าใหการทํ างานสะดวกรวดเร็วไมผิด
พลาดพลาด
ตามดวยงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ ตามดวยงานสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) (MIS)  ทํ า ทํ า
ใหเห็นสภาพของปญหาและโอกาสชัดเจนขึ้นใหเห็นสภาพของปญหาและโอกาสชัดเจนขึ้น
ตามดวยงานสํ านักงานอัตโนมัติ  ทํ าใหทั้งหนวยตามดวยงานสํ านักงานอัตโนมัติ  ทํ าใหทั้งหนวย
งานทํ างานรวมกันงานทํ างานรวมกันไดไดอยางราบรื่นและทันใจอยางราบรื่นและทันใจ



การประยุกตดานการประมวลผลการประยุกตดานการประมวลผล
เริ่มดวยการจัดเก็บขอมูลที่เขาสูหนวยงานเริ่มดวยการจัดเก็บขอมูลที่เขาสูหนวยงาน
นํ าขอมูลมาดํ าเนินการ แลวจัดทํ าเปนเอกสารที่เกี่ยวนํ าขอมูลมาดํ าเนินการ แลวจัดทํ าเปนเอกสารที่เกี่ยว
ของของ
บันทึกขอมูลไวในแฟมขอมูลเพื่อตรวจสอบบันทึกขอมูลไวในแฟมขอมูลเพื่อตรวจสอบ
–– การตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือของตํ ารวจการตรวจสอบลายพิมพนิ้วมือของตํ ารวจ
–– การขายสินคาของหางสรรพสินคาการขายสินคาของหางสรรพสินคา
–– การเก็บภาษีของกรมสรรพากรการเก็บภาษีของกรมสรรพากร



ระบบ ระบบ MISMIS

Management Information System Management Information System   ทํ าหนาที่แยกทํ าหนาที่แยก
แยะกลั่นกรองขอมูลเพื่อใหเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้นแยะกลั่นกรองขอมูลเพื่อใหเห็นภาพรวมที่ชัดขึ้น
–– แนวโนมของเหตุการณที่เกิดขึ้นแนวโนมของเหตุการณที่เกิดขึ้น
–– สภาพผิดปกติที่จะตองตรวจสอบสภาพผิดปกติที่จะตองตรวจสอบ
–– พยากรณของสิ่งที่จะเกิดพยากรณของสิ่งที่จะเกิดในในอนาคตอนาคต
เปาหมายคือชวยใหเปาหมายคือชวยใหผูผูบริหารทํ างานไดดีขึ้นบริหารทํ างานไดดีขึ้น



ระบบ ระบบ Decision Support SystemDecision Support System
ระบบ ระบบ DSS DSS ชวยใหชวยใหผูผูบริหารคิดวาควรจะดํ าเนินการบริหารคิดวาควรจะดํ าเนินการ
อยางไรอยางไรในในสถานการณตาง ๆ จึงจะไดผลดีสถานการณตาง ๆ จึงจะไดผลดี
ตองสรางแบบจํ าลองสํ าหรับการพยากรณเหมือนที่ใชในตองสรางแบบจํ าลองสํ าหรับการพยากรณเหมือนที่ใชใน
งาน งาน Operations ResearchOperations Research
ทางทหารจะคุนเคยกับระบบแบบนี้ดี ทางทหารจะคุนเคยกับระบบแบบนี้ดี War GameWar Game
ทางธุรกิจเริ่มนํ ามาใชในการทดลองแนวทางดํ าเนินการทางธุรกิจเริ่มนํ ามาใชในการทดลองแนวทางดํ าเนินการ
ตองมีฐานขอมูล ประกอบดวยตองมีฐานขอมูล ประกอบดวย



ระบบ ระบบ Executive Information SystemExecutive Information System

ระบบระบบออนไลนที่ชวยใหออนไลนที่ชวยใหผูผูบริหารคนขอมูลและสารบริหารคนขอมูลและสาร
สนเทศตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวไดถึงโตะทํ างานสนเทศตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวไดถึงโตะทํ างาน
ชวยใหคนหาขอมูลลึกลงไปวา  ขอมูลมาจากไหนชวยใหคนหาขอมูลลึกลงไปวา  ขอมูลมาจากไหน
–– เชน  ในกรณีของการขายสินคา  อาจคนวาพนักงานคนเชน  ในกรณีของการขายสินคา  อาจคนวาพนักงานคน
ไหนเปนผูขาย   เคยไดรับการอบรมการขายมาหรือไมไหนเปนผูขาย   เคยไดรับการอบรมการขายมาหรือไม
ขายใหกับลูกคากลุมไหน   ขายเมื่อใดขายใหกับลูกคากลุมไหน   ขายเมื่อใด



ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
GIS GIS หรือ หรือ Geographic Information SystemGeographic Information System
มีประโยชนในการพิจารณาสภาพพื้นที่รวมกับขอมูลที่มีประโยชนในการพิจารณาสภาพพื้นที่รวมกับขอมูลที่
เกี่ยวของ   ทํ าใหเห็นรายละเอียดและเขาใจไดชัดเกี่ยวของ   ทํ าใหเห็นรายละเอียดและเขาใจไดชัด
ปจจุบันตองอาศัยแผนที่ของกรมแผนปจจุบันตองอาศัยแผนที่ของกรมแผนที่ที่ทหารทหาร
มีงานประยุกตในหนวยงานตาง ๆ กวาแปดสิบหนวยงานมีงานประยุกตในหนวยงานตาง ๆ กวาแปดสิบหนวยงาน
จํ าเปนจะตองรีบพัฒนาความสามารถดานนี้จํ าเปนจะตองรีบพัฒนาความสามารถดานนี้



ความกาวหนาดานไอทีความกาวหนาดานไอที
ที่มีผลตอการแขงขันในตลาดโลกที่มีผลตอการแขงขันในตลาดโลก



ความกาวหนาในดานรูปแบบความกาวหนาในดานรูปแบบ

อุปกรณไอทีทุกวันนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก  เปนผลมาอุปกรณไอทีทุกวันนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปมาก  เปนผลมา
จากจากความสามารถในการยนยอวงจรคอมพิวเตอรใหความสามารถในการยนยอวงจรคอมพิวเตอรให
เล็กลง  แตทํ างานไดรวดเร็วยิ่งขึ้นเล็กลง  แตทํ างานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
วงจรคอมพิวเตอรเขาไปฝ งอยูในอุปกรณนานาชนิดวงจรคอมพิวเตอรเขาไปฝ งอยูในอุปกรณนานาชนิด
ทั้งเครื่องมือแพทย  เครื่องมือทั้งเครื่องมือแพทย  เครื่องมืออุตอุตสาหกรรม  ยานสาหกรรม  ยาน
พาหนะ  หรือแมแตในบานเรือนพาหนะ  หรือแมแตในบานเรือน



Top view of 486 Microprocessor chip



486 chip compare with a human finger



Intel Pentium microprocessor



ความกาวหนาในดานการกระจายความกาวหนาในดานการกระจาย

ความกาวหนาของระบบโทรคมนาคมทํ าใหเกิดการความกาวหนาของระบบโทรคมนาคมทํ าใหเกิดการ
แพรกระจายของอุปกรณไอทีออกแพรกระจายของอุปกรณไอทีออกไปไปอยางกวางขวางอยางกวางขวาง
มีทั้งอุปกรณที่เคลื่อนที่ไดมีทั้งอุปกรณที่เคลื่อนที่ได
อุปกรณอุปกรณที่ที่อยูกับที่แตเชื่อมโยงกับที่อื่น ๆ ไดอยูกับที่แตเชื่อมโยงกับที่อื่น ๆ ได
อุปกรณที่ทํ าใหทุกคนสื่อสารติดตอ  แลกเปลี่ยนขอมูลอุปกรณที่ทํ าใหทุกคนสื่อสารติดตอ  แลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางกัน และทํ างานรวมกันไดขาวสารระหวางกัน และทํ างานรวมกันได



Automobile computer



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 



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

• ThaiCom II (1994)
   has 12 transponder

• ThaiCom III 
   has 24 transponder



ความกาวหนาทางดานการเรียนรูความกาวหนาทางดานการเรียนรู

อุปกรณไอทีไดกลายเปนเครื่องมือสํ าคัญสํ าหรับการอุปกรณไอทีไดกลายเปนเครื่องมือสํ าคัญสํ าหรับการ
เรียนรูเรียนรูไดไดอยางกวางขวางในแบบ อยางกวางขวางในแบบ  Synchronous Synchronous
มีการพัฒนาระบบชวยการเรียน มีการพัฒนาระบบชวยการเรียน  (CAI  (CAI  และ  และ CBT) CBT) ในใน
ทุกระดับทํ าใหเกิด ทุกระดับทํ าใหเกิด  Life Long Learning Life Long Learning
มีการพัฒนานํ าภาพ มีการพัฒนานํ าภาพ ขอขอความ เสียง และ ภาพเคลื่อนความ เสียง และ ภาพเคลื่อน
ไหวมาจัดทํ าเปนขอมูลสํ าหรับนํ าเสนอ ไหวมาจัดทํ าเปนขอมูลสํ าหรับนํ าเสนอ (Multimedia)(Multimedia)











ความกาวหนาในการใชไอทีเปนกลยุทธความกาวหนาในการใชไอทีเปนกลยุทธ

หนวยงานหลายแหงเริ่มมองเห็นไอทีเปนกลยุทธหนวยงานหลายแหงเริ่มมองเห็นไอทีเปนกลยุทธ
สํ าคัญในดานตอไปนี้สํ าคัญในดานตอไปนี้
–– การแขงขันกับคูแขงทั้งในและตางประเทศการแขงขันกับคูแขงทั้งในและตางประเทศ
–– การการสรางสรางความสัมพันธกับลูกคาความสัมพันธกับลูกคา
–– การใหขอมูลขาวสารแกพนักงานการใหขอมูลขาวสารแกพนักงาน
–– การคิดคนผลิตภัณฑการคิดคนผลิตภัณฑและและบริการแบบใหมบริการแบบใหม
–– การลดเวลาออกสูตลาดการลดเวลาออกสูตลาด



ไอทีกับการแขงขันไอทีกับการแขงขัน



ไอทีไอทีทํ าทํ าใหเกิดการแขงขันใหเกิดการแขงขัน

ไอทีไดทํ าใหทุกอยางรวดเร็วขึ้นไอทีไดทํ าใหทุกอยางรวดเร็วขึ้น
บริษัทจํ าเปนตองทํ างานใหรวดเร็วเหมือนไอทีบริษัทจํ าเปนตองทํ างานใหรวดเร็วเหมือนไอที
–– การออกแบบ   การผลิต  การประชาสัมพันธ  การติดตอการออกแบบ   การผลิต  การประชาสัมพันธ  การติดตอ
สื่อสารกับลูกคา  การรับสื่อสารกับลูกคา  การรับฟงฟงความเห็นลูกคา  การแกไขความเห็นลูกคา  การแกไข
เปลี่ยนแปลงสินคาเปลี่ยนแปลงสินคา

บริษัทจํ าเปนจะตองรูจักคูแขง พันธมิตร และลูกคาบริษัทจํ าเปนจะตองรูจักคูแขง พันธมิตร และลูกคา



รูปแบบการแขงขันในตลาดโลกรูปแบบการแขงขันในตลาดโลก

สราง สราง GlobalizedGlobalized Brand Name  Brand Name ที่รูจักทั่วโลกที่รูจักทั่วโลก
สรางมาตรการกีดกันการคาสรางมาตรการกีดกันการคาดวยดวยความรูที่ความรูที่เหนือเหนือกวากวา
สรางบุคลากรที่สรางบุคลากรที่มีมีความรูความรูและและความสามารถสูงความสามารถสูง
เคลื่อนยายฐานการผลิตไดเร็วไปยังจุดที่ไดเปรียบเคลื่อนยายฐานการผลิตไดเร็วไปยังจุดที่ไดเปรียบ
ตรวจตรวจสอบสอบความตองการเพื่อนํ าไปสูผลิตภัณฑไดเร็วความตองการเพื่อนํ าไปสูผลิตภัณฑไดเร็ว
ประชาสัมพันธเชิงรุกประชาสัมพันธเชิงรุก



E-Commerce E-Commerce เปนเพียงหนึ่งคํ าตอบเปนเพียงหนึ่งคํ าตอบ

ทุกวันนี้ทั่วโลกกํ าลังตื่นเตนกับ ทุกวันนี้ทั่วโลกกํ าลังตื่นเตนกับ Dot ComDot Com
แต แต Dot Com Dot Com จํ านวนมากก็ไมจํ านวนมากก็ไมประสบประสบความสํ าเร็จความสํ าเร็จ
ลํ าพัง ลํ าพัง E-Commerce E-Commerce ยังไมพอเพียงยังไมพอเพียง
เราจะตองคิดแกปญหาที่เกี่ยวของเราจะตองคิดแกปญหาที่เกี่ยวของ
–– การชํ าระเงิน     การจัดเก็บสินคา     การขนสงการชํ าระเงิน     การจัดเก็บสินคา     การขนสง
–– การรับรองผลิตภัณฑ   การประชาสัมพันธเว็บไซตการรับรองผลิตภัณฑ   การประชาสัมพันธเว็บไซต















จุดสํ าคัญคือ จุดสํ าคัญคือ Business PlanBusiness Plan

ยังเปนเรื่องที่สํ าคัญมากที่สุดยังเปนเรื่องที่สํ าคัญมากที่สุด
ชวยใหเขาใจวิสัยทัศน และ ความตองการชวยใหเขาใจวิสัยทัศน และ ความตองการ
ชวยใหเขาใจสภาพแวดลอม คูแขง และ ตัวเอง ในแบบชวยใหเขาใจสภาพแวดลอม คูแขง และ ตัวเอง ในแบบ
รูเขารูเรารูเขารูเรา
ชวยในการชวยในการวิเคราะหวิเคราะหความเปนไปความเปนไปไดไดอยางละเอียดอยางละเอียด
ชวยใหการตัดสินใจไดโดยไมลํ าเอียงชวยใหการตัดสินใจไดโดยไมลํ าเอียง



เรื่องสํ าคัญคือขอมูลและสารสนเทศเรื่องสํ าคัญคือขอมูลและสารสนเทศ

ทานบริหารจัดการโดยใชขอมูลมากแคไหนทานบริหารจัดการโดยใชขอมูลมากแคไหน
ทานรูจักสินคาของตัวทานและของคูแขงมากแคไหนทานรูจักสินคาของตัวทานและของคูแขงมากแคไหน
ทานรูจักพันธมิตรของทานมากแคไหนทานรูจักพันธมิตรของทานมากแคไหน
ทานรูจักลูกคาของทานมากแคไหนทานรูจักลูกคาของทานมากแคไหน
ทานทานทราบทราบความตองการของลูกคาของทานมากแคไหนความตองการของลูกคาของทานมากแคไหน
ทานตัดสินใจโดยใชขอมูลเหลานี้หรือเปลาทานตัดสินใจโดยใชขอมูลเหลานี้หรือเปลา



เริ่มตนดวยขอมูลที่เริ่มตนดวยขอมูลที่แมนแมนยํ าและทันสมัยยํ าและทันสมัย

บริษัทจํ าเปนจะตองมีขอมูลที่บริษัทจํ าเปนจะตองมีขอมูลที่แมนแมนยํ า  ถูกตอง และเปนยํ า  ถูกตอง และเปน
ปจจุบัน  สํ าหรับใหปจจุบัน  สํ าหรับใหผูผูบริหารใชในการตัดสินใจบริหารใชในการตัดสินใจ
บริษัทจะตองพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลที่เปนอัตโนมัติบริษัทจะตองพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลที่เปนอัตโนมัติ
บริษัทจะตองจัดใหมีวิธีสํ าหรับใหบริษัทจะตองจัดใหมีวิธีสํ าหรับใหผูผูบริหารคนคืนขอบริหารคนคืนขอ
มูลที่ตองการไดจากโตะทํ างานและที่บานมูลที่ตองการไดจากโตะทํ างานและที่บาน
บริษัทบริษัทจะจะตองมีวิธีใหตองมีวิธีใหผูผูบริหารทดสอบการตัดสินใจไดบริหารทดสอบการตัดสินใจได



ระบบสํ าคัญที่ตองการระบบสํ าคัญที่ตองการ

ระบบบัญชีที่รวดเร็วและถูกตองระบบบัญชีที่รวดเร็วและถูกตอง
ระบบ ระบบ MIS MIS  ที่สามารถจัดเก็บขอมูลไดทันที ที่สามารถจัดเก็บขอมูลไดทันที
ระบบการออกแบบและระบบการผลิตที่รวดเร็วระบบการออกแบบและระบบการผลิตที่รวดเร็ว
ระบบ ระบบ OA OA ที่เชื่อมโยงสื่อสารผูบริหารไดตลอดเวลาที่เชื่อมโยงสื่อสารผูบริหารไดตลอดเวลา
ระบบ ระบบ Internet Internet ที่ชวยใหที่ชวยใหผูผูบริหารคนหาขอมูลคูแขงบริหารคนหาขอมูลคูแขง



การใชไอทีการใชไอทีเพื่อเพื่อขยายตลาดขยายตลาด

ใชระบบอินใชระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตในการติดตามศึกษาผลิตภัณฑในการติดตามศึกษาผลิตภัณฑ
ของคูแขงของคูแขง
ใชระบบอินใชระบบอินเทอรเน็ตศึกษาเทอรเน็ตศึกษาความตองการของลูกคาความตองการของลูกคา
–– รับรับฟงฟงความคิดเห็น และ สํ ารวจตลาดความคิดเห็น และ สํ ารวจตลาด
–– ติดตอสื่อสารกับตัวแทนจํ าหนายติดตอสื่อสารกับตัวแทนจํ าหนาย
–– ประชาสัมพันธสินคาประชาสัมพันธสินคา



การลด การลด Time to Market Time to Market ดวยไอทีดวยไอที

การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย - การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย - Computer AidedComputer Aided
Design Design  ชวยลดเวลาในการออกแบบ ชวยลดเวลาในการออกแบบ
การทดสอบแบบดวยคอมพิวเตอร การทดสอบแบบดวยคอมพิวเตอร   - Simulation- Simulation
การผลิตใชคอมพิวเตอรชวยการผลิตใชคอมพิวเตอรชวย
–– ระบบ  ระบบ  Computer Aided ManufacturingComputer Aided Manufacturing
–– ระบบ  หุนยนตระบบ  หุนยนต



การลด การลด Time to Market Time to Market ดวยไอที ดวยไอที 22

การวางแผนการขนสงผลิตภัณฑการวางแผนการขนสงผลิตภัณฑ
การติดตอระหวางผูผลิตกับผูแทนจํ าหนาย ผานระบบการติดตอระหวางผูผลิตกับผูแทนจํ าหนาย ผานระบบ
อีเมล และ อีเมล และ EDIEDI
การกระจายแคตาลอก และ รายการกระจายแคตาลอก และ รายละเอียดละเอียดใหผูแทนใหผูแทน
จํ าหนายรับทราบจํ าหนายรับทราบโดยโดยรวดรวดเร็วเร็ว
การจัดการฝ กอบรมดวย ระบบ CBTการจัดการฝ กอบรมดวย ระบบ CBT



การการรักษารักษาความสัมพันธกับลูกคาความสัมพันธกับลูกคา

Customer Relationship ManagementCustomer Relationship Management
เริ่มเริ่มมีมีความสํ าคัญมาก  ในการติดความสํ าคัญมาก  ในการติดตามตามความตองการความตองการ
และและความสนใจของลูกคาความสนใจของลูกคา
เก็บรายละเอียดตาง ๆ ของลูกคาไวในระบบเก็บรายละเอียดตาง ๆ ของลูกคาไวในระบบ
มีการ มีการ track track วาลูกคาติดตามดูสินคาอะไรวาลูกคาติดตามดูสินคาอะไร
สงพนักงานไปพบ หรือ สงอีเมลไปหาสงพนักงานไปพบ หรือ สงอีเมลไปหา



การจัดทํ า การจัดทํ า Call CenterCall Center

เปนการเปนการใหใหบริการที่มีประโยชนมากบริการที่มีประโยชนมาก
หากทํ าไดควรมีลักษณะ หากทํ าไดควรมีลักษณะ personalpersonal
แตอาจจะใชระบบคอมพิวเตอรชวยได ในทํ านองเดียวแตอาจจะใชระบบคอมพิวเตอรชวยได ในทํ านองเดียว
กับระบบ กับระบบ Office BankingOffice Banking
ควรเชื่อมกับระบบ ควรเชื่อมกับระบบ CRM CRM  เพื่อใหมีรายละเอียดของลูก เพื่อใหมีรายละเอียดของลูก
คาที่จะคาที่จะใหใหบริการมากที่สุดบริการมากที่สุด



การใชไอทีเพื่อเสริมสรางการใชไอทีเพื่อเสริมสรางศักยศักยภาพสวนตัวภาพสวนตัว

ผูผูบริหารปจจุบันตองหัดใชคอมพิวเตอรและระบบอินบริหารปจจุบันตองหัดใชคอมพิวเตอรและระบบอิน
เทอรเน็ตเทอรเน็ตใหคลองใหคลอง
ผูผูบริหารตองบริหารตองมีมีความรูและมีลักษณะสวนตัวบางอยางความรูและมีลักษณะสวนตัวบางอยาง
ในดานสวนตัว  จะตองสนใจใฝ รู   หัดสังเกต  ในดานสวนตัว  จะตองสนใจใฝ รู   หัดสังเกต  มีมีความความ
อดทนที่จะเรียนรูเรื่องใหม  กลายอมรับเทคโนโลยีใหมๆอดทนที่จะเรียนรูเรื่องใหม  กลายอมรับเทคโนโลยีใหมๆ
และทํ าตนเปนผูนํ าในการเปลี่ยนแปลงและทํ าตนเปนผูนํ าในการเปลี่ยนแปลง



การใชไอทีเพื่อเสริมสรางการใชไอทีเพื่อเสริมสรางศักยศักยภาพสวนตัวภาพสวนตัว

ในในเรื่องเรื่องความรูความรูผูผูบริหารจะตองรูเรื่องตอไปนี้บริหารจะตองรูเรื่องตอไปนี้
–– การเปดปดใชงานเครื่องพีซีการเปดปดใชงานเครื่องพีซี
–– การเขาถึงและใชงานอินการเขาถึงและใชงานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
–– การใชโปรแกรมพิมพเอกสาร และโปรแกรมชวยงานสวนการใชโปรแกรมพิมพเอกสาร และโปรแกรมชวยงานสวน
ตัวเชน โปรแกรมจัดตารางนัด  โปรแกรมอีเมลตัวเชน โปรแกรมจัดตารางนัด  โปรแกรมอีเมล
โปรแกรมโปรแกรมบริหารงานโครงการบริหารงานโครงการ











Futuristic Wallet  PC 



วิธีการใชไอทีที่ไดผลวิธีการใชไอทีที่ไดผล
กํ าหนดวิสัยทัศนและวางแผนการใชงานอยางจริงจังกํ าหนดวิสัยทัศนและวางแผนการใชงานอยางจริงจัง
พิจารณาพิจารณาความจํ าเปนความจํ าเปนและและความตองการอยางรอบคอบความตองการอยางรอบคอบ
กํ าหนดงบกํ าหนดงบประมาณประมาณอยางเหมาะสมอยางเหมาะสม
ติดตั้ง พัฒนา ระบบงานตามที่วางแผนติดตั้ง พัฒนา ระบบงานตามที่วางแผน
ปฏิบัติงานตอเนื่องปฏิบัติงานตอเนื่อง
ประเมินผล และ แกปญหาที่อาจมีประเมินผล และ แกปญหาที่อาจมี



การปรับปรุงแกไของคกรดวยไอทีการปรับปรุงแกไของคกรดวยไอที
เปลี่ยนจาก ไปเปน

• โครงสรางองคกรแบบซับซอน
• การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ
 ระดับสูง
• การตอบสนองที่ชา
• ระดับการจัดการหลายชั้น
• พึ่งกฎเกณฑ และการควบคุมของ

ฝายจัดการ
• การปฏิบัติงานที่อืดอาดยืดยาด
• การจัดการโดยสัญชาติญาณ และ

แรงบันดลใจ

• โครงสรางระบบทีมที่ยืดหยุน
  และมีอํานาจตัดสินใจ
• การตัดสินใจระดับลาง
• การตอบสนองที่ รวดเร็ว
• ระดับการจัดการไมมากชั้น
• เนนที่กิจกรรมที่ ไมเปนทางการ
  และใชความริเริ่มของแตละคน
• การปฏิบัติงานที่กะทัดรัด
• การจัดการโดยขอเท็จจริง



ผูมีสวนเกี่ยวของกับความสํ าเร็จ หรือ ลมเหลวของผูมีสวนเกี่ยวของกับความสํ าเร็จ หรือ ลมเหลวของ
การจัดการการจัดการระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ

การจัดการ
ระบบสารสนเทศ

ผูบริหาร

ผูเชี่ยวชาญ
IT ภายใน

ผูใหบริการ
และผูคา IT

ผูใชระบบ
ฝายปฏิบัติการ

ผูใชระบบ
ฝายธรุการ

ฝายวางแผนและนโยบาย



แผนกลยุทธ
องคกรสิ่งแวดลอม ขีดจํ ากัด

วิเคราะหฟงกชั่น
ขององคกร

กํ าหนด
โครงสรางงาน
สื่อสารเครือขาย

กํ าหนด
โครงสราง

IS/IT

กํ าหนด
โครงสราง
ฐานขอมูล

กํ าหนดลํ าดับ
ความสํ าคัญ

ผลกลยุทธ
IS/IT



ผูผูบริหารกับการบริหารกับการสรางสรางความสามารถดานไอทีความสามารถดานไอที



แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาไอทีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาไอที
    ผูผูบริหารสนับสนุนงานไอทีหรือไมบริหารสนับสนุนงานไอทีหรือไม
  ภาพรวมของการใชไอทีกาวหนาดีหรือไม  ภาพรวมของการใชไอทีกาวหนาดีหรือไม
  ใครคือผูใชบาง และ ผูใชรูจักไอที มากนอยเพียงใด  ใครคือผูใชบาง และ ผูใชรูจักไอที มากนอยเพียงใด
  ผูใชมีความรูในงานของตนมากนอยเพียงใด  ผูใชมีความรูในงานของตนมากนอยเพียงใด
  บุคลากรไอทีมีความรูและประสบการณมากนอยเพียงใด  บุคลากรไอทีมีความรูและประสบการณมากนอยเพียงใด
  แผนแมบทไอที  แผนแมบทไอทีมีมีความสมบูรณหรือไมความสมบูรณหรือไม



ปจจัยปจจัยสํ าหรับสํ าหรับความสํ าเร็จความสํ าเร็จ
มีมีผูผูบริหารที่สนใจและผลักดันงานดานไอทีบริหารที่สนใจและผลักดันงานดานไอที
ผูผูบริหารระดับรองสนใจและลงมือใชไอทีเองบริหารระดับรองสนใจและลงมือใชไอทีเอง
มีคณะกรรมการไอที และที่ปรึกษามีคณะกรรมการไอที และที่ปรึกษา
พัฒนาบุคลากรดานไอพัฒนาบุคลากรดานไอทีทีอยางตอเนื่องจนอยางตอเนื่องจนมีมีความความ
สามารถสามารถ
ดํ าเนินการอยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหมีดํ าเนินการอยางคอยเปนคอยไป เพื่อใหมีเวเวลาเรียนรูลาเรียนรู
แกแกไขไขปรับปรุงปรับปรุงระบบระบบอยูเสมออยูเสมอ



แนวทางในการไดระบบไอทีแนวทางในการไดระบบไอที

ซื้อระบบสํ าเร็จมาใชทันทีซื้อระบบสํ าเร็จมาใชทันที
วาจางวาจางที่ที่ปรึกษาพัฒนาระบบใหปรึกษาพัฒนาระบบให
พัฒนาระบบขึ้นใชเองพัฒนาระบบขึ้นใชเอง
–– โดยผูเชี่ยวชาญไอทีของบริษัทโดยผูเชี่ยวชาญไอทีของบริษัท
–– โดยผูใชโดยผูใช

OutsourcingOutsourcing



การปรับปรุงความตื่นตัวสนใจ IT ของผูบริหารการปรับปรุงความตื่นตัวสนใจ IT ของผูบริหาร
  การศึกษา และฝ กอบรม  การศึกษา และฝ กอบรม
  อานวารสาร และหนังสือ  อานวารสาร และหนังสือ
  เยี่ยมชม/ดูงาน  เยี่ยมชม/ดูงาน
  ลงมือฝ กฝนใชงาน  ลงมือฝ กฝนใชงาน
  เขารวมในการระดมความคิด  เขารวมในการระดมความคิด
  มีบทบาทในโครงการพัฒนาไอที  มีบทบาทในโครงการพัฒนาไอที



สรุปสรุป
ไอทีเปนกลยุทธสํ าคัญที่จะทํ าใหหนวยงานไอทีเปนกลยุทธสํ าคัญที่จะทํ าใหหนวยงาน
ประสบประสบความความสํ าเร็จสํ าเร็จอยางยั่งยืนอยางยั่งยืน
ไอทีเปนเครื่องมือในการแขงขันกับนานาชาติไอทีเปนเครื่องมือในการแขงขันกับนานาชาติ
ผูผูบริหารเปนจักรกลสํ าคัญที่จะทํ าใหการประยุกตบริหารเปนจักรกลสํ าคัญที่จะทํ าใหการประยุกต
ไอทีไอทีประสบประสบความสํ าเร็จความสํ าเร็จ




























