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หมายเหตุเบื้องตน
กอนที่จะอานตอไป  โปรดเขาใจดวยวากอนที่จะอานตอไป  โปรดเขาใจดวยวา  สไลด  สไลดชุดนี้ ผมชุดนี้ ผม
ไดจัดทําขึน้เพื่อบรรยายแกผูบรหิารในหนวยงานหลายไดจัดทําขึน้เพื่อบรรยายแกผูบรหิารในหนวยงานหลาย
แหง และ ในวาระตาง ๆ จนจําไมไดหมดวาที่ไหนบางแหง และ ในวาระตาง ๆ จนจําไมไดหมดวาที่ไหนบาง
แตละครั้ง  ผมจะดัดแปลงรายละเอียดแตละครั้ง  ผมจะดัดแปลงรายละเอียดในสไลดในสไลดใหแตกใหแตก
ตางออกไป และ จะยกตัวอยางหรอืเนนในดานที่เกี่ยวตางออกไป และ จะยกตัวอยางหรอืเนนในดานที่เกี่ยว
ของกับผูฟงของกับผูฟง
ผมแกไขครั้งสุดทายวนัที่ ผมแกไขครั้งสุดทายวนัที่ 20 20 มนีาคม มนีาคม 4646



เนื้อหาคําบรรยาย
ไอซีทีในยคุปจจุบันไอซีทีในยคุปจจุบัน
องคประกอบและการใชไอซีทีองคประกอบและการใชไอซีที
ผูบริหารกับการใชไอซีทีผูบริหารกับการใชไอซีที
สรุปสรุป



โลกปจจุบัน
ธุรกิจการซื้อขายอยูในระบบอิเล็กทรอนิกสธุรกิจการซื้อขายอยูในระบบอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหอุตสาหกรรมสามารถผลิตสนิคาที่แปลกใหม มีคณุภาพกรรมสามารถผลิตสนิคาที่แปลกใหม มีคณุภาพ
ไดอยางรวดเร็ว  กระจายสนิคาไปถึงมือลูกคาไดอยางทันไดอยางรวดเร็ว  กระจายสนิคาไปถึงมือลูกคาไดอยางทัน
อกทันใจ   รูความตองการของลูกคาทั่วประเทศไดอยางอกทันใจ   รูความตองการของลูกคาทั่วประเทศไดอยาง
แมนยํา  อีกทั้งยังรูความเปนไปของคูแขงดวยแมนยํา  อีกทั้งยังรูความเปนไปของคูแขงดวย
ธนาคารสามารถโอนเงินจํานวนมหาศาลผานระบบธนาคารสามารถโอนเงินจํานวนมหาศาลผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสไปทั่วโลกในพริบตา อิเล็กทรอนิกสไปทั่วโลกในพริบตา 



โลกปจจุบัน 2
ประชาชนสามารถรับขาวสารทั่วโลกไดโดยไมมีขีดจํากัดประชาชนสามารถรับขาวสารทั่วโลกไดโดยไมมีขีดจํากัด
เราชมการถายทอดเราชมการถายทอดฟุตบอลลเวิลดคฟุตบอลลเวิลดคลับไดพรอมกับลับไดพรอมกับ
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกในเวลาเดยีวกันประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกในเวลาเดยีวกัน
นักเรียนทัว่ประเทศสามารถเรียนกับอาจารยที่โรงเรียนนักเรียนทัว่ประเทศสามารถเรียนกับอาจารยที่โรงเรียน
ไกลกังวลไดพรอมกันไกลกังวลไดพรอมกัน
และและ......โกะโกะ จจก ตง รูวาวันนีน้ายกฯทักษิณทาํอะไรบางก ตง รูวาวันนีน้ายกฯทักษิณทาํอะไรบาง



ICT คือ Enabler
เครื่องมือที่ทําใหเกิดเรื่องเชนนีไ้ดคือไอซีทีเครื่องมือที่ทําใหเกิดเรื่องเชนนีไ้ดคือไอซีที
ไอซีที แทรกซึมไปกับวิถีชีวิตคนทุกระดบัชัน้ไอซีที แทรกซึมไปกับวิถีชีวิตคนทุกระดบัชัน้
ไอซีที ชวยใหศกึษาวิชาใหม ๆ ไดงายขึ้นไอซีที ชวยใหศกึษาวิชาใหม ๆ ไดงายขึ้น
ไอซีที ชวยใหพอคาขายสนิคาไดมากขึ้นไอซีที ชวยใหพอคาขายสนิคาไดมากขึ้น
ไอซีที ชวยใหรัฐบาลปรับปรุงบริการประชาชนไดดีขึน้ไอซีที ชวยใหรัฐบาลปรับปรุงบริการประชาชนไดดีขึน้
ไอซีที ชวยใหโลกนาอยูมากขึ้นไอซีที ชวยใหโลกนาอยูมากขึ้น



แต...ไอซีทีกอ็าจเปน อตร.
การใชไอซีทีอาจทําใหบริษัทลมจมไดในพริบตาการใชไอซีทีอาจทําใหบริษัทลมจมไดในพริบตา
การใชไอซีทีอาจทําใหเราเปนหนี้มหาศาลไดการใชไอซีทีอาจทําใหเราเปนหนี้มหาศาลได
การใชไอซีทีอยางเลนิเลออาจทําใหเราถูกแบการใชไอซีทีอยางเลนิเลออาจทําใหเราถูกแบล็กล็กเมลไดเมลได
การใชไอซีทีอาจทําใหเด็กและการใชไอซีทีอาจทําใหเด็กและเยาวเยาวชนของเรากลายเปนคนที่กาวชนของเรากลายเปนคนที่กาว
ราว  เห็นแกตัว และลุมหลงในกามราคะได แตที่สําคัญที่ลืมนึกราว  เห็นแกตัว และลุมหลงในกามราคะได แตที่สําคัญที่ลืมนึก
กนัก็คือ ทําใหเดก็ของเราเสียเวลาในชีวติไปมากมายโดยไมเกดิกนัก็คือ ทําใหเดก็ของเราเสียเวลาในชีวติไปมากมายโดยไมเกดิ
ประโยชนเทาที่ควรประโยชนเทาที่ควร



เราจําเปนตองรูจักใชไอซทีี
เราจะรูจักการใชไอซีทีเหมือนกับการรูจักใชหมอขาวไฟเราจะรูจักการใชไอซีทีเหมือนกับการรูจักใชหมอขาวไฟ
ฟาไมได  เพราะไอซีทีมีทั้งประโยชนและโทษฟาไมได  เพราะไอซีทีมีทั้งประโยชนและโทษ
เราตองรูวาไอซีทีมีประโยชนและโทษที่ตรงไหนเราตองรูวาไอซีทีมีประโยชนและโทษที่ตรงไหน
เราตองรูวาวิธีการใชไอซีทีใหมีประสทิธิภาพและประเราตองรูวาวิธีการใชไอซีทีใหมีประสทิธิภาพและประ
สิทธิผลนั้นเขาทํากันอยางไรสิทธิผลนั้นเขาทํากันอยางไร
เราตองรูเทาทันบรษิัทไอซีทีที่พยายามขายสนิคาไอซีทีเราตองรูเทาทันบรษิัทไอซีทีที่พยายามขายสนิคาไอซีที
ใหเราใหเรา



องคประกอบและการใชไอซีที



ความหมายของไอซีที
ไอซีที คือ ไอซีที คือ Information and Communication Information and Communication 
TechnologyTechnology
หมายถึงเทคโนโลยทีี่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารหมายถึงเทคโนโลยทีี่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสาร
โดยหลัก คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสือ่โดยหลัก คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีสือ่
สารโทรคมนาคมสารโทรคมนาคม
บางทีก็หมายรวมถึง ระบบอัตโนมัติ  ระบบงานพิมพ บางทีก็หมายรวมถึง ระบบอัตโนมัติ  ระบบงานพิมพ 
ระบบโทรทัศน ดวยเพราะเรื่องเหลานี้กําลังหลอมรวมกันระบบโทรทัศน ดวยเพราะเรื่องเหลานี้กําลังหลอมรวมกัน



ความหมายของคอมพวิเตอร
คอมพิวเตอรเปนเครือ่งมือสําหรับคํานวณ และ ประมวลคอมพิวเตอรเปนเครือ่งมือสําหรับคํานวณ และ ประมวล
ผล  นั่นคอืสามารถเก็บขอมูลตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวเลข ตัวผล  นั่นคอืสามารถเก็บขอมูลตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวเลข ตัว
อักษร เสียง และ ภาพ เอาไวไดเปนจํานวนมหาศาล  จากอักษร เสียง และ ภาพ เอาไวไดเปนจํานวนมหาศาล  จาก
นั้นจึงนําขอมูลเหลานี้มาประมวลผลใหเปนรายงาน หรือนั้นจึงนําขอมูลเหลานี้มาประมวลผลใหเปนรายงาน หรือ
ภาพกราฟตาง ๆ ตามที่เราตองการไดอยางรวดเร็ว  นอกภาพกราฟตาง ๆ ตามที่เราตองการไดอยางรวดเร็ว  นอก
จากนั้นยังกาวหนาจนถึงขั้นสามารถพูดสงเสียงเปนคําจากนั้นยังกาวหนาจนถึงขั้นสามารถพูดสงเสียงเปนคํา
ตอบ หรือ ฟงคําสั่งเปนเสยีงพูดไดตอบ หรือ ฟงคําสั่งเปนเสยีงพูดได



ความหมายของการสือ่สารโทรคมนาคม
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ชวยใหเราสามารถใชระบบสื่อสารโทรคมนาคม ชวยใหเราสามารถใช
คอมพิวเตอรจัดเก็บขอมูลทางไกลได   และชวยใหเราสื่อคอมพิวเตอรจัดเก็บขอมูลทางไกลได   และชวยใหเราสื่อ
สารจัดสงผลลัพธไปใหผูรับที่อยูหางไกลออกไปหลายสารจัดสงผลลัพธไปใหผูรับที่อยูหางไกลออกไปหลาย
พันกิโลเมตรไดพันกิโลเมตรได
นอกจากนั้นชวยใหเกิดเครือขายคอมพิวเตอร และทําใหผูนอกจากนั้นชวยใหเกิดเครือขายคอมพิวเตอร และทําใหผู
ใชคอมพิวเตอรทั่วโลกสื่อสารกันไดใชคอมพิวเตอรทั่วโลกสื่อสารกันได
ที่สําคญัคอืทําใหเกิด ที่สําคญัคอืทําใหเกิด ระบบอินระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต



คอมพวิเตอรมีหลายขนาดแบบ
Supercomputer  Supercomputer  ใชในงานที่ตองมีการคํานวณมาก ๆใชในงานที่ตองมีการคํานวณมาก ๆ
MainframeMainframe  ใชกับงานธนาคาร สายการบิน  ใชกับงานธนาคาร สายการบิน
Minicomputer Minicomputer ใชกับหนวยงานขนาดยอม ปจจุบันจะใชกับหนวยงานขนาดยอม ปจจุบันจะ
อยูในรูปของเครื่องแมขายอยูในรูปของเครื่องแมขาย
Microcomputer Microcomputer ใชกับงานขนาดเล็ก งานสวนตวั งานใชกับงานขนาดเล็ก งานสวนตวั งาน
บนัทกึขอมูล  ใชเปนเครื่องปลายทางของเครื่องใหญบนัทกึขอมูล  ใชเปนเครื่องปลายทางของเครื่องใหญ



รูปแบบการทํางานของคอมพวิเตอร
ทํางานแบบเอกเทศ ทํางานแบบเอกเทศ ((Stand AloneStand Alone))
ใชคอมพิวเตอรเชื่อมโยงกันเปนเครอืขาย ใชคอมพิวเตอรเชื่อมโยงกันเปนเครอืขาย ((NetworkNetwork))  
โดยเครื่องหนึ่งทําหนาที่เปนเครื่องปลายทางใหกับเครื่องโดยเครื่องหนึ่งทําหนาที่เปนเครื่องปลายทางใหกับเครื่อง
ใหญ  คอยสงขอมูลใหเครื่องใหญ  รอใหเครื่องใหญใหญ  คอยสงขอมูลใหเครื่องใหญ  รอใหเครื่องใหญ
ทํางานให แลวจึงนําผลลัพธมาแสดงใหผูใชทราบทํางานให แลวจึงนําผลลัพธมาแสดงใหผูใชทราบ
เรียกวาระบบออนไลน  เชน ระบบ เรียกวาระบบออนไลน  เชน ระบบ ATM ATM ธนาคารธนาคาร



รูปแบบการทํางานของคอมพวิเตอร 2
ใชคอมพิวเตอรเชื่อมโยงกันเปนเครอืขายแบบออนไลน ใชคอมพิวเตอรเชื่อมโยงกันเปนเครอืขายแบบออนไลน 
แตทํางานไดรวดเร็วมาก  เมื่อรับขอมูลได หรือ เมื่อรับรูแตทํางานไดรวดเร็วมาก  เมื่อรับขอมูลได หรือ เมื่อรับรู
เหตุการณบางอยางแลว คอมพิวเตอรดําเนินการทันที เหตุการณบางอยางแลว คอมพิวเตอรดําเนินการทันที 
เรียกวา ระบบ เรียกวา ระบบ RealtimeRealtime
ใชคอมพิวเตอรสงขอมูลจํานวนมาก ๆ ที่เก็บเอาไวตลอดใชคอมพิวเตอรสงขอมูลจํานวนมาก ๆ ที่เก็บเอาไวตลอด
วัน  จากนั้นสงไปใหเครื่องใหญคํานวณ เรียกวาระบบวัน  จากนั้นสงไปใหเครื่องใหญคํานวณ เรียกวาระบบ
แบบ แบบ BatchBatch



การใชงานคอมพวิเตอรในยุคใหม 2
การจัดเก็บขอมูลเพียงครั้งเดยีวการจัดเก็บขอมูลเพียงครั้งเดยีว

พยายามลดงานบันทึกขอมลูใหเหลือเพียงครั้งเดียว ทั้งที่เปนขอมูล
ที่ใชในหนวยงานเดียว กับทีใ่ชในหลายหนวยงาน  เปนการลดความ
ผิดพลาดในการบันทึกขอมูล  ขอมูลถูกตองเสมอ และ ลดคาใชจาย
สรางความสัมพันธระหวางการใชงานตาง ๆ ภายในหนวยงาน และ 
ภายนอกหนวยงาน ทําใหเกิดบรกิารแบบ One Stop Service
การปองกันรักษาขอมูลใหปลอดภัยเปนเรื่องงาย



การใชงานคอมพวิเตอรในยุคใหม  3
ผูบริหาร  พนักงานวิชาชีพ  พนักงานผูบริหาร  พนักงานวิชาชีพ  พนักงานธุรธุรการ จําเปนตองการ จําเปนตอง
ใชคอมพิวเตอรทุกคน  อาจเปนแบบ ใชคอมพิวเตอรทุกคน  อาจเปนแบบ 11::1 1 
ผูบริหารอาจตองใชเครื่องเล็ก เชน ผูบริหารอาจตองใชเครื่องเล็ก เชน PDA PDA หรือ หรือ NotebookNotebook
พนักงานอื่น ๆ อาจใชคอมพิวเตอรในแบบหมุนเวยีน พนักงานอื่น ๆ อาจใชคอมพิวเตอรในแบบหมุนเวยีน 
หรือเปนหรือเปน Pool Pool กันก็ได เมื่อมีความพรอมดาน กันก็ได เมื่อมีความพรอมดาน งปงปมม.. และ และ
ความสามารถมากขึ้น อาจจําเปนตองมีใชทุกคนความสามารถมากขึ้น อาจจําเปนตองมีใชทุกคน



การใชงานคอมพวิเตอรในยุคใหม 4
ผูบริหารและพนักงานยคุใหมตองใชอินผูบริหารและพนักงานยคุใหมตองใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
หนวยงานตองเชื่อมตอกับระบบอินหนวยงานตองเชื่อมตอกับระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตดวยชองดวยชอง
ทางสื่อสารความเร็วสูงทางสื่อสารความเร็วสูง
หนวยงานตองสรางเว็บไซต และ มีหนวยงานตองสรางเว็บไซต และ มีโฮมเพจโฮมเพจของตนเองของตนเอง
และอาจตองมีอินทราเน็ตของตนเองดวยและอาจตองมีอินทราเน็ตของตนเองดวย
หากเปนเครือใหญอาจจะตองมี หากเปนเครือใหญอาจจะตองมี เอกซทเอกซทราราเน็ตเน็ตดวยดวย



การใชงานคอมพวิเตอรในยุคใหม
พยายามเปลี่ยนงานทุกอยางใหเปนงานอัตโนมัติพยายามเปลี่ยนงานทุกอยางใหเปนงานอัตโนมัติ

การเก็บขอมลู  เชน การอานมาตรไฟฟา  การบนัทึกเวลาเขาออก
การคํานวณ  เชน การคํานวณทางวิศวกรรม
การเตือนสิ่งผิดปกติ  เชน ระดับวัสดุในหองปฏิบัติการเหลือนอย
แลว  หากไมจัดหามาอาจไมพอใช   สินคาแบบ A ที่นําออกจําหนาย
ไมไดรับความนิยมในภาคอิสาน
การชวยงานสวนตัว  เชน การบันทึกและเตือนการนัดหมาย  การ
บันทึกคาใชจายสวนตัว  



ระบบสารสนเทศยุคใหม



ระบบประมวลผลธุรกรรม  
Transaction Processing SystemTransaction Processing System
เก็บขอมลูเก็บขอมลูธุธุรกรรม รกรรม ((transactiontransaction)) ตั้งแตแรกเกดิ ตั้งแตแรกเกดิ
นําไปจดัทําเอกสารที่เกี่ยวของ นําไปจดัทําเอกสารที่เกี่ยวของ 
บันทกึและปรับปรุงขอมูลในฐานขอมลูบันทกึและปรับปรุงขอมูลในฐานขอมลู
ปจจบุนันิยมจดัทาํเปนระบบ ปจจบุนันิยมจดัทาํเปนระบบ OLTP OLTP หรือ หรือ Online Transaction Online Transaction 
ProcessingProcessing



จากขอมลูไปสูสารสนเทศ

คอมพวิเตอร

ขอมูล

สารสนเทศ

ความเขาใจ

เหตุการณ



จากขอมลูไปสูสารสนเทศ

คอมพวิเตอร

TPS

MIS, EIS, ESS

ความเขาใจ

เหตุการณ



ระบบ MIS
ทําหนาที่ประมวลผลขอมูลใหทําหนาที่ประมวลผลขอมูลให
เปนสารสนเทศเปนสารสนเทศ

รายงานสรุปและเปรียบเทียบยอน
หลัง
รายงานความผิดปกติ
รายงานแนวโนม และ การพยากรณ

สวนมากเนนทีข่อมูลภายในสวนมากเนนทีข่อมูลภายใน
มักจัดทําเปนรายคาบมักจัดทําเปนรายคาบ



ระบบ EIS
นําขอมูลจากภายในและภายนอกมาประมวลผลนําขอมูลจากภายในและภายนอกมาประมวลผล
สรางรายงานที่คนไดแบบออนไลนสรางรายงานที่คนไดแบบออนไลน
ปรับรูปแบบใหถูกใจผูใชไดปรับรูปแบบใหถูกใจผูใชได
เพิ่มรายละเอียดการวิเคราะหไดเพิ่มรายละเอียดการวิเคราะหได
สรางขึ้นสาํหรับผูบริหารระดบัสูงสรางขึ้นสาํหรับผูบริหารระดบัสูง



ระบบ DSS
ใชทดสอบการตัดสินใจใชทดสอบการตัดสินใจ

เลือกงานวิจัยใหม
เลือกทําเลตั้งสํานักงานใหม
ปรับปรงุขั้นตอนการทาํงานใหม

ใชโมเดลการตัดสนิใจใชโมเดลการตัดสนิใจ
ขอมูลในอดตีและปจจบุนัขอมูลในอดตีและปจจบุนั
งายที่สุดคอืใช งายที่สุดคอืใช ExcelExcel



ระบบ ESS
รวมระบบ รวมระบบ EIS EIS กับ กับ DSSDSS
ใชอินทราเน็ต พวง อีเมลใชอินทราเน็ต พวง อีเมล
จัดเก็บขอมูลสวนตวัจัดเก็บขอมูลสวนตวั
ทํางานสวนตัวไดทํางานสวนตัวได
ปจจุบนัมกัอยูในรูปแบบ ปจจุบนัมกัอยูในรูปแบบ PortalPortal



ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
Office Information System Office Information System / / Office AutomationOffice Automation
ระบบจัดเก็บสารสนเทศสาํนักงานระบบจัดเก็บสารสนเทศสาํนักงาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ใชเครือขายสื่อสารเชื่อมโยงทั้งองคกรใชเครือขายสื่อสารเชื่อมโยงทั้งองคกร



ระบบ ERP
Enterprise Resource PlanningEnterprise Resource Planning
ระบบที่รวมระบบสารสนเทศตาง ๆ เพื่อใหขอมูลเดนิทางระบบที่รวมระบบสารสนเทศตาง ๆ เพื่อใหขอมูลเดนิทาง
ระหวางระบบไดอยางราบรื่น รวดเร็วระหวางระบบไดอยางราบรื่น รวดเร็ว
ตัวอยางเชน ตัวอยางเชน SAPSAP
มีประโยชนแตใชงานยาก เพราะขนาดใหญมีประโยชนแตใชงานยาก เพราะขนาดใหญ
ราคาแพง  โดยเฉพาะคือการ ราคาแพง  โดยเฉพาะคือการ Implement Implement และ ฝกอบรมและ ฝกอบรม



ระบบ  Expert System
เก็บประสบการณของผูเชี่ยวชาญเอาไวเก็บประสบการณของผูเชี่ยวชาญเอาไว
ในระบบในระบบ
ชวยใหผูมีประสบการณนอยทํางานชวยใหผูมีประสบการณนอยทํางาน
ราวกับเปนผูเชี่ยวชาญจริง ๆ ไดราวกับเปนผูเชี่ยวชาญจริง ๆ ได
ระบบทีใ่ชอยูสวนมากเปนแบบวินิจฉยัระบบทีใ่ชอยูสวนมากเปนแบบวินิจฉยั
ปญหา  และการวางแผนงานปญหา  และการวางแผนงาน



ผูบริหารกบัการใชไอซีที



ผูบริหารตองใชไอซีทีเปน
การใชไอซีทีไมใชเรื่องยากการใชไอซีทีไมใชเรื่องยาก
อาจเริ่มตนดวย อาจเริ่มตนดวย PDA PDA ที่เขียนบนัทึกไดที่เขียนบนัทึกได
หรือเริ่มตนดวย หรือเริ่มตนดวย NotebookNotebook
หัดใชโปรแกรม  เชน โปรแกรมบนัทึกตารางนัด บนัทกึหัดใชโปรแกรม  เชน โปรแกรมบนัทึกตารางนัด บนัทกึ
ความเห็น  ลงทายอาจตองฝกการใชตารางคํานวณความเห็น  ลงทายอาจตองฝกการใชตารางคํานวณ



โปรแกรมเวลานี้ใชงาย
ไมตองจํามากไมตองจํามาก
หัดใชเปนประจําหัดใชเปนประจํา
เปดเครื่องในสํานักงานทุกเชาเปดเครื่องในสํานักงานทุกเชา
เชื่อมโยงเขาสูระบบอินทราเน็ตเพื่อดูขอมูลภายในเชื่อมโยงเขาสูระบบอินทราเน็ตเพื่อดูขอมูลภายใน
เชื่อมโยงเขาสูระบบอินเชื่อมโยงเขาสูระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตเพื่อดูขอมูลภายนอกเพื่อดูขอมูลภายนอก
จําวิธีคนหาขาวสาร และหัดใชบอย ๆ จําวิธีคนหาขาวสาร และหัดใชบอย ๆ 



เรียนรูหลกัการขอมลู
ทําความเขาใจกระแสขอมูลภายในทําความเขาใจกระแสขอมูลภายใน
ศึกษาวาขอมูลภายในจะนําไปใชไดอยางไรบางศึกษาวาขอมูลภายในจะนําไปใชไดอยางไรบาง

ขอมูลถูกหรือผิด  ทันเวลาหรือไม  เพราะเหตุใด
ขอมูลแตละรายการหมายถึงอะไร  จะนําไปสูการตัดสินใจอยางไร
ขอมูลใดควรจัดเก็บละเอียดมากนอยเพียงใด

แนะนําใหผูบริหารระดบัรองใชขอมูลในการตัดสนิใจแนะนําใหผูบริหารระดบัรองใชขอมูลในการตัดสนิใจ



เรียนรูหลกัการคอมพวิเตอร
ตองเขาใจเรื่อง ตองเขาใจเรื่อง Garbage in Garbage in –– Garbage outGarbage out
ตองเขาใจรูปแบบการใชงานคอมพิวเตอรตองเขาใจรูปแบบการใชงานคอมพิวเตอร
ตองเขาใจลักษณะของระบบสารสนเทศตองเขาใจลักษณะของระบบสารสนเทศ
ตองเขาใจวาการใชไอซีทีนั้นมคีาใชจายเพิ่มตองเขาใจวาการใชไอซีทีนั้นมคีาใชจายเพิ่ม
ตองเขาใจวาการใชคอมพิวเตอรมีความเสีย่งที่คุมคา แตตองเขาใจวาการใชคอมพิวเตอรมีความเสีย่งที่คุมคา แต
เราจะตองควบคมุไมใหเกิดปญหาเราจะตองควบคมุไมใหเกิดปญหา



พฒันาบุคลากรทุกระดับ
หนวยงานไมสามารถหลีกหนีไอซีทีไดหนวยงานไมสามารถหลีกหนีไอซีทีได
พนักงานทุกคนตองไดรบัการฝกฝนใหรูจักการใชไอซีทีพนักงานทุกคนตองไดรบัการฝกฝนใหรูจักการใชไอซีที
อยางมีประสทิธิภาพ  ไมควรปลอยใหทํางานตามอยางมีประสทิธิภาพ  ไมควรปลอยใหทํางานตาม
ยถากรรมยถากรรม
พนักงานทุกคนควรไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ปละสองวันพนักงานทุกคนควรไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ปละสองวัน
พนักงานไอซีทีควรไดรบัการฝกอบรมปละ พนักงานไอซีทีควรไดรบัการฝกอบรมปละ 1515 วัน วัน



ลงทุนในดานความมัน่คงปลอดภัย
สํารองขอมูลเปนประจําทุกวัน และจัดเก็บในทีป่ลอดภยัสํารองขอมูลเปนประจําทุกวัน และจัดเก็บในทีป่ลอดภยั
มีระบบตรวจสอบปองกันผูบกุรุกทางอินมีระบบตรวจสอบปองกันผูบกุรุกทางอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
มีระบบตรวจสอบไวมีระบบตรวจสอบไวรัสรัสคอมพิวเตอรคอมพิวเตอร
ควบคมุอยาใหพนักงานนําโปรแกรมมาติดตั้งเองควบคมุอยาใหพนักงานนําโปรแกรมมาติดตั้งเอง
ควบคมุการเขาถึงและใชขอมูลของหนวยงานควบคมุการเขาถึงและใชขอมูลของหนวยงาน
ตรวจสอบความผิดปกติเปนประจําตรวจสอบความผิดปกติเปนประจํา



การเตรียมตัวประยุกตไอซีทีในหนวยงาน



เริ่มตนที่ทรัพยากรมนุษย
แตงตั้งผูบริหารระดบัสูงใหรับผิดชอบไอซีที หรือ แตงตั้งผูบริหารระดบัสูงใหรับผิดชอบไอซีที หรือ CIO CIO 
คือ คือ Chief Information TechnologyChief Information Technology
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานไอซีที หรือ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานไอซีที หรือ ICT ICT 
Steering Committee Steering Committee และ มี และ มี CIO CIO เปนประธานเปนประธาน
จัดหาคนที่เหมาะสมมาทํางาน  จัดหาคนที่เหมาะสมมาทํางาน  ICT ICT  และพัฒนาใหมี และพัฒนาใหมี
ความสามารถในดานที่ตองการความสามารถในดานที่ตองการ



วางแผนงานไอซีที
ดําเนนิการจัดทําแผนแมบทไอซีทีใหครอบคลุมงานทั้งดําเนนิการจัดทําแผนแมบทไอซีทีใหครอบคลุมงานทั้ง
หนวยงานในระยะเวลาสามถึงหาปหนวยงานในระยะเวลาสามถึงหาป
ในแผนแมบทใหกําหนดวิสยัทัศน และ นโยบายดานไอซีในแผนแมบทใหกําหนดวิสยัทัศน และ นโยบายดานไอซี
ทีใหชัดเจนทีใหชัดเจน
กําหนดโครงการหลักของหนวยงานใหครบถวน และควรกําหนดโครงการหลักของหนวยงานใหครบถวน และควร
เปนโครงการที่จะมีผลกระทบตอเปนโครงการที่จะมีผลกระทบตอยุทธยุทธศาสตรของหนวยศาสตรของหนวย
งานงาน



กําหนดนโยบายการจัดหา ไอซีที
นโยบายดานไอซีทีที่สําคญัอาจจะเปนนโยบายดานไอซีทีที่สําคญัอาจจะเปน

การพัฒนาไอซีทีดวยบุคลากรของหนวยงานเอง 
การจัดหาระบบหรือซอฟตแวรสําเร็จมาใช
การวาจางบริษัทภายนอกพัฒนาระบบหรือซอฟตแวรให
การ Outsourcing  คือการจัดหาบรษิัทมาจัดทําระบบและใหบริการ
แกหนวยงาน



การกําหนดมาตรฐาน
หากหนวยงานมีขนาดใหญ  จําเปนจะตองกําหนดใหแตหากหนวยงานมีขนาดใหญ  จําเปนจะตองกําหนดใหแต
ละแผนกใชอุปกรณและซอฟตแวรที่เปนมาตรฐานแบบละแผนกใชอุปกรณและซอฟตแวรที่เปนมาตรฐานแบบ
เดยีวกัน  ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานและผูบริหารสามารถเดยีวกัน  ทั้งนี้เพื่อใหพนักงานและผูบริหารสามารถ
ทํางานรวมกัน  ใชขอมูลรวมกัน และ สื่อสารกันไดทํางานรวมกัน  ใชขอมูลรวมกัน และ สื่อสารกันได
หนวยงานตองจัดทํามาตรฐานขอมูล  เชน กําหนดรหัสหนวยงานตองจัดทํามาตรฐานขอมูล  เชน กําหนดรหัส
และความหมาย ตลอดจน ขนาดของขอมูลและความหมาย ตลอดจน ขนาดของขอมูล



กําหนดงบประมาณ
หนวยงานตองจัดสรรงบประมาณอยางสมจริงหนวยงานตองจัดสรรงบประมาณอยางสมจริง
คาใชจายที่จําเปนไดแกคาใชจายที่จําเปนไดแก

คาฮารดแวร  ซอฟตแวร  เครือขาย และ อุปกรณตาง ๆ 
คาจางบุคลากรสําหรับ implement ระบบ
คาดําเนินการเชน ไฟฟา ประกัน การดําเนินงาน
คาบํารุงรักษาระบบตาง ๆ 
คาสํารองขอมูล  การรักษาความมัน่คงปลอดภัย  คาประกัน



การพฒันาใหใชหลกัการจัดการโครงการ
การจัดหาระบบมาใช  เปนการดําเนินงานที่มีจุดตั้งตน การจัดหาระบบมาใช  เปนการดําเนินงานที่มีจุดตั้งตน 
และ จุดจบทีช่ดัเจน  มีทรัพยากรที่ชัดเจน  ดังนั้นจึงและ จุดจบทีช่ดัเจน  มีทรัพยากรที่ชัดเจน  ดังนั้นจึง
เหมาะกับการนําหลักการโครงการมาใชควบคมุเหมาะกับการนําหลักการโครงการมาใชควบคมุ
ควรตั้งหัวหนาทีมงานดําเนินการ  วางแผนงาน  กําหนดควรตั้งหัวหนาทีมงานดําเนินการ  วางแผนงาน  กําหนด
ขั้นตอนตาง ๆ อยางละเอียด  และคมุใหงานเดนิไปตามขั้นตอนตาง ๆ อยางละเอียด  และคมุใหงานเดนิไปตาม
กําหนดทีร่ะบุในแผนกําหนดทีร่ะบุในแผน



การปฏิบัติงานไอซีที
หากเปนหนวยงานขนาดใหญ  ควรจัดใหมีแผนกที่รับผิดหากเปนหนวยงานขนาดใหญ  ควรจัดใหมีแผนกที่รับผิด
ชอบการปฏิบัติงานไอซีทีโดยตรง  ตัวอยางเชน ฝายไอซีชอบการปฏิบัติงานไอซีทีโดยตรง  ตัวอยางเชน ฝายไอซี
ที  หรือ ศูนยคอมพิวเตอร หรือ สํานักบริการที  หรือ ศูนยคอมพิวเตอร หรือ สํานักบริการ
คอมพิวเตอรคอมพิวเตอร
หากเปนหนวยงานขนาดเล็ก  อาจฝากงานนี้ไวกับแผนกหากเปนหนวยงานขนาดเล็ก  อาจฝากงานนี้ไวกับแผนก
หรือฝายทีต่องใชงานไอซีทีมากที่สุด   หรือฝายทีต่องใชงานไอซีทีมากที่สุด   



งานหลกัคอืการใหบริการ
หนวยงานไอซีทีจะตองกําหนดวาจะใหบริการอะไรบางหนวยงานไอซีทีจะตองกําหนดวาจะใหบริการอะไรบาง

การพัฒนาระบบงานใหม
การชวยเหลือในการจัดหาอุปกรณไอซีที
การชวยเหลือแกปญหาใหผูใช
การฝกอบรมผูใช
การปฏิบัติงานเครื่องและอุปกรณ
การดูแลและจัดการขอมูล



พจิารณาการจัดทําโครงสรางพืน้ฐาน
หนวยงานตองมีโครงสรางพื้นฐานไอซีทีที่แข็งแรงหนวยงานตองมีโครงสรางพื้นฐานไอซีทีที่แข็งแรง

พื้นฐานดานเครือขายโทรคมนาคม
พื้นฐานดานอุปกรณฮารดแวร 
พื้นฐานดานซอฟตแวร หรือ Software Platform
พื้นฐานดานระบบฐานขอมูล
พื้นฐานดานบุคลากรไอที และ ผูใชที่มีความสามารถ
พื้นฐานในการปองกันรักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบ



กําหนดงานที่หนวยงานสมัยใหมตองมี
งาน งาน OLTP OLTP สําหรับจัดเก็บขอมูลสําหรับจัดเก็บขอมูล
งาน งาน MIS MIS และ และ EIS EIS ที่สมบูรณที่สมบูรณ
ระบบ ระบบ Human Resource Information SystemHuman Resource Information System
ระบบ ระบบ Office InformationOffice Information
ระบบ ระบบ Knowledge ManagementKnowledge Management
ระบบ ระบบ Digital LibraryDigital Library



ตรวจสอบและประเมนิผล
ผูบริหารระดบัสูง และ ผูบริหารระดบัสูง และ CIO CIO จะตองสนใจในการนําไอซีทีจะตองสนใจในการนําไอซีที
มาใชในหนวยงานอยางจริงจังมาใชในหนวยงานอยางจริงจัง
ตองหมั่นตรวจสอบและประเมินวาการประยุกตไอซีที ตองหมั่นตรวจสอบและประเมินวาการประยุกตไอซีที 
ไดผลและใหประโยชนมากแคไหนไดผลและใหประโยชนมากแคไหน
นําผลที่ไดมาปรับปรงุ แผนแมบท และแผนงานเพื่อใหนําผลที่ไดมาปรับปรงุ แผนแมบท และแผนงานเพื่อให
งานไอซีทีไดผลดีที่สดุงานไอซีทีไดผลดีที่สดุ



สรุป
ไอซีทีเปนเครื่องมือสําคญัของมนุษยปจจุบันไอซีทีเปนเครื่องมือสําคญัของมนุษยปจจุบัน
ไอซีทีทําใหเกิดการแขงขันในดานการคาทั่วโลกไอซีทีทําใหเกิดการแขงขันในดานการคาทั่วโลก
ผูที่รูจักใชผูที่รูจักใชไอไอซีทีจะสามารถรูเทาทันผูอื่นไดซีทีจะสามารถรูเทาทันผูอื่นได
ผูที่ไมรูจักใชไอซีทีอยางมีประสทิธิภาพจะประสบปญหาผูที่ไมรูจักใชไอซีทีอยางมีประสทิธิภาพจะประสบปญหา
สําคญัหลายประการสําคญัหลายประการ
ผูบริหารตองหัดใชไอซีทีใหเกงทุกคนอยางแนนอนผูบริหารตองหัดใชไอซีทีใหเกงทุกคนอยางแนนอน


