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แนวโนมของการใช แนวโนมของการใช MIS MIS  และ  และ ITIT

ดร. ครรชิต  มาลัยวงศดร. ครรชิต  มาลัยวงศ,, ราชบัณฑิต ราชบัณฑิต
สํ านักงานพัฒนาสํ านักงานพัฒนาวิทยาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

20  พฤศจิกายน 20  พฤศจิกายน   25432543
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เนื้อหาเนื้อหาคํ าคํ าบรรยายบรรยาย

สวทช กับ การสงเสริมงานไอทีในเมืองไทยสวทช กับ การสงเสริมงานไอทีในเมืองไทย
การพัฒนา การพัฒนา  MIS  MIS  ไทยยังไปไมถึงไหน ไทยยังไปไมถึงไหน
ระบบ ระบบ MIS MIS  ที่นาจับตามอง ที่นาจับตามอง
แนวโนมดาน แนวโนมดาน MISMIS
สรุปสรุป
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NSTDA NSTDA   -- --   สวทชสวทช..
National Science and Technology DevelopmentNational Science and Technology Development
Agency ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพรบ.พิเศษเพื่อใหเปนAgency ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามพรบ.พิเศษเพื่อใหเปน
องคการมหาชนที่สามารถกํ าหนดการทํ างานของตนองคการมหาชนที่สามารถกํ าหนดการทํ างานของตน
ไดโดยมีคณะกรรมการควบคุมไดโดยมีคณะกรรมการควบคุม
NSTDA ประกอบดวยศูนยแหงชาติสามศูนยNSTDA ประกอบดวยศูนยแหงชาติสามศูนย
–– NECTECNECTEC
–– MTECMTEC
–– BIOTECBIOTEC



Suranaree2.04

NSTDANSTDA

NSTDA  มีกิจกรรมหลักดังตอไปนี้NSTDA  มีกิจกรรมหลักดังตอไปนี้
–– Research and DevelopmentResearch and Development
–– S&T Human Resource DevelopmentS&T Human Resource Development
–– Public Sector R&D Research FundingPublic Sector R&D Research Funding
–– Academic and Technical Co-operationAcademic and Technical Co-operation
–– Company Directed Technology DevelopmentCompany Directed Technology Development
–– S&T Policy ResearchS&T Policy Research
–– National IT Policy DevelopmentNational IT Policy Development
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NECTECNECTEC

เนคเทคเนคเทคไดรับการจัดตั้งใหสงเสริมสนับสนุนการวิจัยไดรับการจัดตั้งใหสงเสริมสนับสนุนการวิจัย
เชนการใหทุนวิจัยแกอาจารย นักศึกษา และ หนวยงานเชนการใหทุนวิจัยแกอาจารย นักศึกษา และ หนวยงาน
ตาง ๆตาง ๆ    ตอมาไดริเริ่มโครงการ   ตอมาไดริเริ่มโครงการ
–– THAISARNTHAISARN
–– GINETGINET
–– SCHOOLNETSCHOOLNET
–– GITSGITS
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THAISARN III (1998-2001)THAISARN III (1998-2001)
โครงการที่โครงการที่แรกแรกพยายามเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยทุกแหงพยายามเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยทุกแหง
เพื่อใหเชื่อมโยงกับระบบอินเพื่อใหเชื่อมโยงกับระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตไดได
เชาสายขนาด 4 เชาสายขนาด 4 Mbps Mbps ไปยังสรอ.ไปยังสรอ.
นอกนั้นยังนอกนั้นยังใหใหบริการตอไปนี้บริการตอไปนี้
–– 155155 Mbps Mbps ATM to some regional hub ATM to some regional hub
–– Support Tele-educationSupport Tele-education
–– Support Video Tele-ConferenceSupport Video Tele-Conference
–– Support Video on DemandSupport Video on Demand
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NECTECNECTEC
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SchoolNetSchoolNet
สวนขยายของ ไทยสาร ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศสวนขยายของ ไทยสาร ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ
ไดไดรับรับความสนใจเพราะความสนใจเพราะผูผูบริหารตระหนักวาอินบริหารตระหนักวาอินเทอรเทอร
เน็ตเน็ตเปนเครื่องมือสํ าคัญของโลกเปนเครื่องมือสํ าคัญของโลก
จะชวยลดชองวางระหวางเด็ก จะชวยลดชองวางระหวางเด็ก ตจวตจว. กับเด็กในกรุง. กับเด็กในกรุง
ทํ าใหเกิดชองทางในการเรียนรูเรื่องตาง ๆ จากทั่วโลกทํ าใหเกิดชองทางในการเรียนรูเรื่องตาง ๆ จากทั่วโลก
ชวยใหอาจารยเขาถึงวัสดุการศึกษาชั้นนํ าชวยใหอาจารยเขาถึงวัสดุการศึกษาชั้นนํ า
เปนชองทางใหเกิดการศึกษาทางไกลแบบใหมเปนชองทางใหเกิดการศึกษาทางไกลแบบใหม
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SchoolNet SchoolNet Milestones (1)Milestones (1)
1995-1996 (Beginning)1995-1996 (Beginning)
–– เริ่มตนโครงการดวยโรงเรียนเพียง เริ่มตนโครงการดวยโรงเรียนเพียง 50 50 โรงโรง
–– จัดตั้งจัดตั้งเซิรฟเซิรฟเวอร k12.เวอร k12.nectecnectec.or..or.th th และ ใชหมายเลข 39และ ใชหมายเลข 39

dial-up สํ าหdial-up สํ าหรั้บรั้บเขาถึงอินเทอเขาถึงอินเทอร็เน็ตร็เน็ต
1997 (Main Transition)1997 (Main Transition)
–– จัดสัมมนาแนะนํ าโครงการแกจัดสัมมนาแนะนํ าโครงการแกผูผูบริหารโรงเรียนบริหารโรงเรียน
–– ประกาศโครงการ Classroom 2000ประกาศโครงการ Classroom 2000
–– ประกาศใช ประกาศใช LinuxLinux--SchoolNetSchoolNet Internet Server Internet Server
–– มีโรงเรียนมัธยมเขารวม 150 โรงมีโรงเรียนมัธยมเขารวม 150 โรง
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SchoolNetSchoolNet Milestones (2) Milestones (2)
1998  (1998  (SchoolNetSchoolNet@1509)@1509)
–– สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดพระราชทานเครือขายพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไดพระราชทานเครือขาย
กาญจนากาญจนาภิเษกภิเษกใหเปนพื้นฐานของ ใหเปนพื้นฐานของ SchoolNetSchoolNet@1509@1509

องคการโทรศัพทสนับสนุนการเรียกใชอินองคการโทรศัพทสนับสนุนการเรียกใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตในโครงในโครง
การโดยเสียเงินการโดยเสียเงินเพียงเพียงครั้งละสามบาทครั้งละสามบาท
การสื่อสารฯ สนับสนุนใหเชาการสื่อสารฯ สนับสนุนใหเชาเกตเวยเกตเวยไปยังตางประเทศในไปยังตางประเทศใน
ราคาเยาราคาเยา
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SchoolNetSchoolNet Milestones (3) Milestones (3)
1998 (Continuing)1998 (Continuing)
–– เนคเทคเนคเทคจัดตั้งกรรมการรวมมือระหวาง จัดตั้งกรรมการรวมมือระหวาง สวทชสวทช. ก.. ก.
ศึกษา และ ก.คมนาคม  เพื่อผลักดันโครงการศึกษา และ ก.คมนาคม  เพื่อผลักดันโครงการ
–– เนคเทคเนคเทคไดจัดเตรียมอุปกรณไวใหรองรับโรงเรียนไดจัดเตรียมอุปกรณไวใหรองรับโรงเรียน
ไดถึง 2,500 โรง ไดถึง 2,500 โรง    (มีโรงเรียน  700 โรง (มีโรงเรียน  700 โรงในกในกทม. )ทม. )
–– ปจจุบันมีโรงเรียนที่พรอมเขารวมแลวประมาณปจจุบันมีโรงเรียนที่พรอมเขารวมแลวประมาณ

1500 1500 รรรร..
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GINetGINet

หนวยงานของรัฐหลายแหงเชื่อมตอสํ านักงานในภูมิหนวยงานของรัฐหลายแหงเชื่อมตอสํ านักงานในภูมิ
ภาคกับสํ านักงานสวนกลางดวยเสนทางสื่อสารขนาดภาคกับสํ านักงานสวนกลางดวยเสนทางสื่อสารขนาด
เล็ก  ทํ าใหเล็ก  ทํ าใหเกิดเกิดความซํ้ าซอนและสิ้นเปลืองความซํ้ าซอนและสิ้นเปลือง
เนคเทคเนคเทคไดเสนอจัดการระบบไดเสนอจัดการระบบเครือเครือขายคมนาคมขายคมนาคม
สํ าหรับการสื่อสารเอกสารขอมูลใหภาครัฐ และ สํ าหรับการสื่อสารเอกสารขอมูลใหภาครัฐ และ ครมครม..
ไดอนุมัติใหดํ าเนินการเมื่อ  ไดอนุมัติใหดํ าเนินการเมื่อ  21 21 พ.ค. พ.ค. 25402540
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GINetGINet

เนคเทคเนคเทคติดตั้งอุปกรณตามชุมสายเขตตาง ๆ ของ ติดตั้งอุปกรณตามชุมสายเขตตาง ๆ ของ TOTTOT
จากนั้นจากนั้นใหใหบริการการสื่อสารขอมูลไปยังสํ านักงานที่บริการการสื่อสารขอมูลไปยังสํ านักงานที่
ตองการใชตองการใช
หนวยงานไมตองจัดการระบบเอง  จึงไมประสบหนวยงานไมตองจัดการระบบเอง  จึงไมประสบ
ปญหาเรื่องบุคลากรขาดแคลน และ ไมซํ้ าซอนปญหาเรื่องบุคลากรขาดแคลน และ ไมซํ้ าซอน
สามารถสนองสามารถสนองตอบตอบความตองการที่จะนํ าไปสูการเปนความตองการที่จะนํ าไปสูการเปน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสไดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสได
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GITSGITS

Government Information Technology ServiceGovernment Information Technology Service
หนวยงานสํ าหรับหนวยงานสํ าหรับใหใหบริการดานไอทีบริการดานไอที
ทํ าหนาที่แนะนํ าทางดานการจัดระบบสารสนเทศ เริ่มทํ าหนาที่แนะนํ าทางดานการจัดระบบสารสนเทศ เริ่ม
ตั้งแตการวางแผน   การจัดมาตรฐานทางดานไอทีตั้งแตการวางแผน   การจัดมาตรฐานทางดานไอที
การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาโปรแกรม
หนวยงานนี้จะเสริม หนวยงานนี้จะเสริม GINETGINET
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คณะกรรมการไอทีแหงชาติคณะกรรมการไอทีแหงชาติ

National IT Committee National IT Committee    ทํ าหนาที่สงเสริมการ ทํ าหนาที่สงเสริมการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะในภาครัฐ  ในพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะในภาครัฐ  ใน
ชวงหาปที่ผานมา ชวงหาปที่ผานมา   NITC NITC    ไดดํ าเนินการสงเสริมงาน ไดดํ าเนินการสงเสริมงาน
ไอทีในดานตาง ๆ อยางกวางขวางไอทีในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง
เปนคณะกรรมการเดียวเปนคณะกรรมการเดียวที่ที่พยายามสงเสริมงานไอทีในพยายามสงเสริมงานไอทีใน
ประเทศประเทศอยูในขณะนี้อยูในขณะนี้
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จาก จาก NCC NCC   สู สู   NITCNITC

NCC  หรือคณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐ เปนผูNCC  หรือคณะกรรมการคอมพิวเตอรของรัฐ เปนผู
ควบคุมการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอรในหนวยงานของควบคุมการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอรในหนวยงานของ
รัฐรัฐอยางเขมงวดมาเปนเวลานานอยางเขมงวดมาเปนเวลานาน
ในสมัย ในสมัย รสชรสช. . ครมครม. ไดมีมติใหยุบ . ไดมีมติใหยุบ NCC NCC ไปไป
ตอจากนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาตอจากนั้นไดแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนา
ไอทีแหงชาติ ไอทีแหงชาติ   หรือ หรือ   NITCNITC
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องคประกอบของ องคประกอบของ  NITC NITC

นายกรัฐนายกรัฐมนตมนตรีเปนประธาน แตปกติมอบหมายใหรองรีเปนประธาน แตปกติมอบหมายใหรอง
นายกฯ เปนประธานแทนนายกฯ เปนประธานแทน
ปลัดกระทรวงสํ าคัญทางดานเศรษฐกิจเปนกรรมการปลัดกระทรวงสํ าคัญทางดานเศรษฐกิจเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิหลายทานผูทรงคุณวุฒิหลายทาน
ผูอํ านวยการ ผูอํ านวยการ สวทชสวทช..
ผูอํ านวยการผูอํ านวยการเนคเทคเนคเทคเปนเลขานุการเปนเลขานุการ
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คณะอนุกรรมการคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการสงเสริมการใชไอทีในภาครัฐคณะอนุกรรมการสงเสริมการใชไอทีในภาครัฐ
คณะคณะอนุกรรมการอนุกรรมการกํ าหนดกํ าหนดนโยบายไอทีแหงชาตินโยบายไอทีแหงชาติ
คณะอนุกรรมการสงเสริมงานวิจัยคณะอนุกรรมการสงเสริมงานวิจัย
คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรไอทีคณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรไอที
คณะอนุกรรมการกฎหมายไอทีคณะอนุกรรมการกฎหมายไอที
คณะอนุกรรมการดานอีดีไอคณะอนุกรรมการดานอีดีไอ
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การการกํ าหนดกํ าหนดนโยบายไอทีแหงชาตินโยบายไอทีแหงชาติ

NITC NITC   ไดเสนอนโยบายไดเสนอนโยบายใหคใหครม.อนุมัติ รม.อนุมัติ 3 3 ขอคือขอคือ
–– รัฐจะตองจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานดานสารรัฐจะตองจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศสนเทศ
อยางเทาเทียมกันและทั่วถึงอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง
–– รัฐจะตองสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานไอทีทุกรัฐจะตองสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานไอทีทุก
ระดับ และใหคนไทยรูจักไอทีระดับ และใหคนไทยรูจักไอที
–– รัฐจะตองสงเสริมใหหนวยงานใชไอทีในการรัฐจะตองสงเสริมใหหนวยงานใชไอทีในการใหให
บริการแบบเบ็ดเสร็จบริการแบบเบ็ดเสร็จ



Suranaree2.020

การสงเสริมการใชไอทีในภาครัฐการสงเสริมการใชไอทีในภาครัฐ

กํ าหนดใหทุกหนวยงานมีอุปกรณไอทีขั้นตํ่ า คือกํ าหนดใหทุกหนวยงานมีอุปกรณไอทีขั้นตํ่ า คือ
โทรศัพท โทรศัพท 3 3 เลขหมาย คอมพ เลขหมาย คอมพ 2 2 เครื่อง  โทรสาร เครื่อง  โทรสาร 11
เครื่อง และ เครื่องถายเอกสาร เครื่อง และ เครื่องถายเอกสาร 11 เครื่อง เครื่อง
กํ าหนดใหขาราชการระดับ กํ าหนดใหขาราชการระดับ 5 5  ถึง  ถึง 8 8  ตองเรียนดาน ตองเรียนดาน
Spreadsheet Spreadsheet  รวม  รวม 22 วัน  มิฉะนั้นจะไมไดรับการ วัน  มิฉะนั้นจะไมไดรับการ
พิจารณาใหเลื่อนตํ าแหนงพิจารณาใหเลื่อนตํ าแหนง



Suranaree2.021

การสงเสริมการใชไอทีในภาครัฐ การสงเสริมการใชไอทีในภาครัฐ 22

กํ าหนดใหทุกหนวยงานตองมีแผนแมบทไอที สํ าหรับกํ าหนดใหทุกหนวยงานตองมีแผนแมบทไอที สํ าหรับ
ใชกํ ากับการดํ าเนินงานของหนวยงาน   หากไมมีแผนใชกํ ากับการดํ าเนินงานของหนวยงาน   หากไมมีแผน
จะไมจัดสรรงบประมาณใหจะไมจัดสรรงบประมาณให
กํ าหนดใหทุกหนวยงานระดับกรม และ กระทรวง จะกํ าหนดใหทุกหนวยงานระดับกรม และ กระทรวง จะ
ตองมี ตองมี Chief Information Officer Chief Information Officer  ( (CIO) CIO) เพื่อทํ าหนาเพื่อทํ าหนา
ที่กํ ากับดูแลงานดานไอทีของหนวยงานนั้นที่กํ ากับดูแลงานดานไอทีของหนวยงานนั้น



Suranaree2.022

การสงเสริมงาน การสงเสริมงาน EDIEDI

Electronic Data Interchange  เปนเครื่องมือสํ าคัญElectronic Data Interchange  เปนเครื่องมือสํ าคัญ
สํ าหรับการทํ าธุรกิจการคาในยุคใหม   ประเทศอื่น ๆสํ าหรับการทํ าธุรกิจการคาในยุคใหม   ประเทศอื่น ๆ
ไดดํ าเนินการดานนี้ไปแลว  แตไทยยังคอนขางชาไดดํ าเนินการดานนี้ไปแลว  แตไทยยังคอนขางชา
ไดจัดตั้ง ไดจัดตั้ง TEDIC TEDIC  เพื่อใหเปนตัวแทนในสภา  เพื่อใหเปนตัวแทนในสภา EDI EDI ของของ
โลก   และพิจารณามาตรฐานโลก   และพิจารณามาตรฐาน  EDI  EDI ที่ที่จะนํ ามาจะนํ ามาใชใชในไทยในไทย
ไดไดจัดจัดตั้ตั้งบริษัท  Trade Siam งบริษัท  Trade Siam  ขึ้น ขึ้นใหใหบริการบริการ



Suranaree2.023

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

เนคเทคเนคเทคไดเขารวมในงานสงเสริมใหเกิดการพาณิชยไดเขารวมในงานสงเสริมใหเกิดการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โดยทาง ก. พาณิชย ไดมอบหมายใหอิเล็กทรอนิกส โดยทาง ก. พาณิชย ไดมอบหมายให
ทาง ก.วิทย รับผิดชอบในดานที่เกี่ยวกัทาง ก.วิทย รับผิดชอบในดานที่เกี่ยวกับกฏบกฏหมาย และหมาย และ
การฝ กอบรมการฝ กอบรม
เนคเทคเนคเทคไดเสนอแนวคิดในการจัดตั้งศูนยฝ กอบรมการไดเสนอแนวคิดในการจัดตั้งศูนยฝ กอบรมการ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกรัฐบาลเพื่อเสนอเอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสแกรัฐบาลเพื่อเสนอเอเปคเปค



Suranaree2.024

การรางกฎหมายดานไอทีการรางกฎหมายดานไอที

กฎหมายไทยยังไมกาวหนาทันกับวิวัฒนาการไอทีกฎหมายไทยยังไมกาวหนาทันกับวิวัฒนาการไอที
ปญหามีทางดานการใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสเปนปญหามีทางดานการใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสเปน
พยานหลักฐาน   การพยานหลักฐาน   การพิสูจนพิสูจนความแทจริงของเอกสารความแทจริงของเอกสาร
การแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร ฯลฯการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสาร ฯลฯ
คณะอนุกรรมการไดพิจารณาเสนอแนะวาควรมีคณะอนุกรรมการไดพิจารณาเสนอแนะวาควรมี
กฎหมายกฎหมายอยางนอยอยางนอยหกหกฉบับฉบับ



Suranaree2.025

กฎหมายไอทีคลอดไมสํ าเร็จกฎหมายไอทีคลอดไมสํ าเร็จ

สวทชสวทช. และ. และเนคเนคเทค เสนอราง เทค เสนอราง พรบพรบ. ไอที . ไอที 22 ฉบับให ฉบับให
ครมครม. อนุมัติ  และ สงตอใหทาง กฤษฎีกาจัดทํ ารางใหม. อนุมัติ  และ สงตอใหทาง กฤษฎีกาจัดทํ ารางใหม
ออกมาออกมาเปนเปนฉบับเดียวฉบับเดียว
พรบพรบ. นี้ตอมาไดผานสภาผูแทนราษฎรไปถึงวุฒิสภา. นี้ตอมาไดผานสภาผูแทนราษฎรไปถึงวุฒิสภา
แตยังไมทันไดรับการพิจารณาก็หมดสมัยประชุมแตยังไมทันไดรับการพิจารณาก็หมดสมัยประชุม
จะเกิดอะไรขึ้นตองรอรัฐบาลใหมจะเกิดอะไรขึ้นตองรอรัฐบาลใหม



Suranaree2.026

โครงการไอทีตามพระราชดํ าริโครงการไอทีตามพระราชดํ าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนพระทัยทัยในดานไอทีในดานไอที
มาก  โดยเฉพาะในการประยุกตเพื่อผูดอยโอกาสมาก  โดยเฉพาะในการประยุกตเพื่อผูดอยโอกาส
โครงการจัดตั้งหองคอมพิวเตอรใหโรงเรียนโครงการจัดตั้งหองคอมพิวเตอรใหโรงเรียนที่ที่อยูหางอยูหาง
ไกล  โดยใชเครื่องเกาที่ไมใชแลวไกล  โดยใชเครื่องเกาที่ไมใชแลว
โครงการไอทีเพื่อผูพิการ เชน คนตาบอด หูหนวกฯลฯโครงการไอทีเพื่อผูพิการ เชน คนตาบอด หูหนวกฯลฯ
โครงโครงการการฝ กอบรมไอทีแกผูตองขังฝ กอบรมไอทีแกผูตองขัง



Suranaree2.027

โครงการภูเก็ตไซเบอรพอรตโครงการภูเก็ตไซเบอรพอรต

แนวคิดในการประยุกตไอทีในสํ านักงานจังหวัดแนวคิดในการประยุกตไอทีในสํ านักงานจังหวัด
ตลอดจนสงเสริมใหภูเก็ตเปนเมืองที่เกิดตลอดจนสงเสริมใหภูเก็ตเปนเมืองที่เกิดอุตอุตสาหกรรมสาหกรรม
ไอที  และ บุคลากรไอทีทั่วโลกตองการไอที  และ บุคลากรไอทีทั่วโลกตองการมามาอยูอยู
หนวยงานในจังหวัดขานรับไดดีหนวยงานในจังหวัดขานรับไดดี
ขณะนี้แผนงานเดินไปไดคอนขางดีแลวขณะนี้แผนงานเดินไปไดคอนขางดีแลว



Suranaree2.028

โครงการเขตโครงการเขตอุตอุตสาหกรรมซอฟตแวรสาหกรรมซอฟตแวร

คนไทยคนไทยมีมีความสามารถดานซอฟตแวรไมแพชาติใดความสามารถดานซอฟตแวรไมแพชาติใด
แตขาดการแตขาดการสนับสนุนสนับสนุนอยางจริงจังอยางจริงจัง
โครงการนี้ตองการจัดแหลงรวมของบริษัทซอฟตแวรโครงการนี้ตองการจัดแหลงรวมของบริษัทซอฟตแวร
เพื่อใหสามารถชวยเหลือกันไดสะดวกเพื่อใหสามารถชวยเหลือกันไดสะดวก
ปจจุบันไดซื้อพื้นที่อาคาร ปจจุบันไดซื้อพื้นที่อาคาร วิไลวิไลลักษณ  ถนนแจงวัฒนะลักษณ  ถนนแจงวัฒนะ
เปนเปนสถานที่ตั้งสํ านักงานสถานที่ตั้งสํ านักงาน



Suranaree2.029

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



Suranaree2.030

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



Suranaree2.031

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



Suranaree2.032

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
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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
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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
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ระบบประมวลผลขอมูล
Transaction Processing System

ฐานขอมูล
ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS)
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ระดับของระบบระดับของระบบ
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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
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information SystemManagement Information System
ระบบสํ าหรับนํ าขอมูลในระบบประมวลผลระบบสํ าหรับนํ าขอมูลในระบบประมวลผลธุธุรกรรมรกรรม
มาจัดทํ าเปนสารสนเทศเพื่อใหมาจัดทํ าเปนสารสนเทศเพื่อใหผูผูบริหารใชในการตัดบริหารใชในการตัด
สินใจสินใจ
เปนระบบที่ไดเปนระบบที่ไดรับรับความสนใจและความสนใจและกลาวกลาวขวัญกันมากขวัญกันมาก
การพัฒนาจะตองเริ่มดวยการจัดทํ าขอมูลใหดีกอนการพัฒนาจะตองเริ่มดวยการจัดทํ าขอมูลใหดีกอน
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ระบบสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศเพื่อผูผูบริหารบริหาร

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

DECISION  SUPPORT  SYSTEM DECISION  SUPPORT  SYSTEM   (DSS)(DSS)
ระบบสํ าหรับคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นหากดํ าเนินระบบสํ าหรับคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นหากดํ าเนิน
การอยางการอยางใดใดอยางหนึ่งอยางหนึ่ง
การคาดคะเนใชแบบจํ าลอง หรือการคาดคะเนใชแบบจํ าลอง หรือสูตรสูตรคณิตศาสตรทางคณิตศาสตรทาง
ดานดานสถิติ, สถิติ, Operations Research, Operations Research,   EconometricEconometric
ไมใชระบบที่ตัดสินใจแทนคนไมใชระบบที่ตัดสินใจแทนคน
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แนวโนมที่ แนวโนมที่ 11

หนวยงานหนวยงานและและบริษัทจะสนใจใชระบบสารสนเทศมากบริษัทจะสนใจใชระบบสารสนเทศมาก
ขึ้นขึ้น
การจัดหาระบบสารสนเทศจะมีลักษณะเปนการซื้อการจัดหาระบบสารสนเทศจะมีลักษณะเปนการซื้อ
ระบบสํ าเร็จมาใชมากขึ้น  หนวยงานธรรมดาไมระบบสํ าเร็จมาใชมากขึ้น  หนวยงานธรรมดาไม
สามารถจัดทํ าระบบและดูแลระบบใหใชงานอยางสามารถจัดทํ าระบบและดูแลระบบใหใชงานอยาง
ยั่งยืนได  นอกจากจะมีงบประมาณมากพอยั่งยืนได  นอกจากจะมีงบประมาณมากพอ
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แนวโนมที่ แนวโนมที่ 22

ระบบฐานขอมูลจะระบบฐานขอมูลจะทวีทวีความสํ าคัญมากขึ้น ในฐานะที่ความสํ าคัญมากขึ้น ในฐานะที่
เปนแกนกลางของระบบสารสนเทศทุกระบบเปนแกนกลางของระบบสารสนเทศทุกระบบ
งานฐานขอมูลจํ าเปนตองมีผูเชี่ยวชาญฐานขอมูลในงานฐานขอมูลจํ าเปนตองมีผูเชี่ยวชาญฐานขอมูลใน
การดูแลรักษาการดูแลรักษาและและปรับระบบใหปรับระบบใหมีประมีประสิทธิภาพสิทธิภาพ
งานงานจะจะขยายไปสู ขยายไปสู  Data Warehouse  Data Warehouse  และ  และ DataData
MiningMining
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แนวโนมที่ แนวโนมที่ 33

ระบบสารสนเทศสํ านักงาน ระบบสารสนเทศสํ านักงาน (Office Information(Office Information
System) System)  จะได จะไดรับรับความสนใจมากขึ้น  มีการจัดเก็บความสนใจมากขึ้น  มีการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบภาพลักษณ เอกสารในรูปแบบภาพลักษณ  (Image) (Image) และ แบบ และ แบบ
เอกสารหลายมิติ เอกสารหลายมิติ  (Hypertext) (Hypertext)
ระบบที่ใชจะมีทั้ง ระบบที่ใชจะมีทั้ง  Intranet  Intranet  และ  และ  Internet Internet
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แนวโนมที่ แนวโนมที่   44

การการรักษารักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
จะจะมีมีความสํ าคัญมากขึ้นความสํ าคัญมากขึ้น
หนวยงานตองดูแลรักษาขอหนวยงานตองดูแลรักษาขอมูมูลดวยวิธีตาง ๆ ตั้งแตวิธีลดวยวิธีตาง ๆ ตั้งแตวิธี
ปกติเชน การสํ ารองขอมูล  ไปจนถึงการติดตั้งปกติเชน การสํ ารองขอมูล  ไปจนถึงการติดตั้ง
Firewall Firewall  และ การ และ การเขาเขารหัสลับ  รวมไปถึงการใชรหัสลับ  รวมไปถึงการใช
BiosensorBiosensor ในบางเรื่อง ในบางเรื่อง
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แนวโนมที่ แนวโนมที่  5 5

เทคโนโลยีเชิงวัตถุ เทคโนโลยีเชิงวัตถุ (Object Oriented Technologies)(Object Oriented Technologies)
จะไดจะไดรับรับความสนใจมากขึ้น  ทั้งในรูปแบบของความสนใจมากขึ้น  ทั้งในรูปแบบของ
Object Oriented DatabaseObject Oriented Database การวิเคราะห ออกแบบ การวิเคราะห ออกแบบ
และ เขียนโปรแกรม เชิงวัตถุและ เขียนโปรแกรม เชิงวัตถุ
การพัฒนาระบบจะมีลักษณะเปนแบบ การพัฒนาระบบจะมีลักษณะเปนแบบ ComponentComponent
มากขึ้นมากขึ้น
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แนวโนมที่ แนวโนมที่   66

ระบบสารสนเทศองคการ ระบบสารสนเทศองคการ (Enterprise Resource(Enterprise Resource
Planning) Planning)  จะ จะทวีทวีความสํ าคัญมากขึ้นความสํ าคัญมากขึ้น
ตัวอยางเชนระบบ ตัวอยางเชนระบบ  SAP  SAP  แตระบบนี้จะราคาแพง และ แตระบบนี้จะราคาแพง และ
ใชใชทรัพยากรคอนขางมาก   ขณะเดียวกันก็ทรัพยากรคอนขางมาก   ขณะเดียวกันก็มีมีความเสี่ยงความเสี่ยง
มาก  เพราะมาก  เพราะมีมีบริษัทจํ านวนมากไมบริษัทจํ านวนมากไมประสบประสบความสํ าเร็จความสํ าเร็จ
ในการใชระบบในการใชระบบ ERP ERP
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สรุปสรุป

สวทชสวทช.  และ .  และ เนคเทคเนคเทคมีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนาไอทีมีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนาไอที
คณะกรรมการไอทีแหงคณะกรรมการไอทีแหงชาติชาติพยายามสงเสริมกลยุทธพยายามสงเสริมกลยุทธ
และผลักดันและผลักดันผูผูบริหารบริหาร
ระบบระบบ MIS  MIS  ของไทยกาวชาเพราะขาดหลักการที่ดี ของไทยกาวชาเพราะขาดหลักการที่ดี
แนวโนมแนวโนม MIS  MIS  ดานการใช และ เทคโนโลยี จะมีการ ดานการใช และ เทคโนโลยี จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากเปลี่ยนแปลงอยางมาก


