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เนื้อเนื้อหาคํ าหาคํ าบรรยายบรรยาย
องคการระดับ องคการระดับ World ClassWorld Class
การประยุกตไอทีในยุคความรูการประยุกตไอทีในยุคความรู
ผูบริหารกับการใชไอทีผูบริหารกับการใชไอที
การประยุกตไอทีเพื่อเพิ่มคุณคาการประยุกตไอทีเพื่อเพิ่มคุณคา
สรุปสรุป



องคการระดับ องคการระดับ World ClassWorld Class



ลักษณะขององคการยุคใหมลักษณะขององคการยุคใหม
มีวัตถุประสงคที่แนชัดมีวัตถุประสงคที่แนชัด
เล็ก และ ยืดหยุนเล็ก และ ยืดหยุน
ทํ างานแบบใชสมองทํ างานแบบใชสมอง
ใชไอทีเปนเครื่องมือใชไอทีเปนเครื่องมือ
จัดเปนระดับ จัดเปนระดับ World ClassWorld Class



องคการระดับ องคการระดับ World ClassWorld Class
ผูผูบริหารระดับสูงมี บริหารระดับสูงมี CommitmentCommitment
ปฏิบัติงานเปนทีม  ปฏิบัติงานเปนทีม  มีมีวัตถุประสงครวมกันวัตถุประสงครวมกัน
ทุกคนทํ างานไดหลายหนาที่ทุกคนทํ างานไดหลายหนาที่
ประหยัดพลังงานและไมมีของเสียประหยัดพลังงานและไมมีของเสีย
เอาใจใสสนใจลูกคาเอาใจใสสนใจลูกคา
มีดัชนีชี้มีดัชนีชี้วัดวัดความสํ าเร็จความสํ าเร็จ



ธุรกิจกาธุรกิจการรบํ ารุงรักษา บํ ารุงรักษา World classWorld class
ผูผูบริหารมีเจตนาบริหารมีเจตนารมณรมณที่จะที่จะมีมีความเปนเลิศความเปนเลิศ
ทํ างานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทํ างานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
พนักงานพนักงานมีมีความสามารถ แกปญหาไดจริงความสามารถ แกปญหาไดจริง
มีการเรียนรูจากประสบการณมีการเรียนรูจากประสบการณ
ไดไดรับรับความเคารพจากลูกคาความเคารพจากลูกคา



องคการแหงการเรียนรูองคการแหงการเรียนรู
องคการที่มีกระบวนการในการ จัดเก็บ  แบงปนองคการที่มีกระบวนการในการ จัดเก็บ  แบงปน
และใช ความรูในและใช ความรูในการการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
ความรูเปนดัชนีความรูเปนดัชนีวัดวัดความสามารถขององคการ  ความสามารถขององคการ  แตแต
ความรูนั้นอยูในตัวบุคคล    องคการจะตองสรางความรูนั้นอยูในตัวบุคคล    องคการจะตองสราง
กลไกในการกลไกในการสั่งสมสั่งสมความรูเอาไวใหมากที่สุดความรูเอาไวใหมากที่สุด



การประยุกตไอทีในการประยุกตไอทีในยุคยุคความรูความรู



ขอมูล สารสนเทศ และ ความรูขอมูล สารสนเทศ และ ความรู
ปญญาปญญา
ความรูความรู

สารสนเทศสารสนเทศ
ขอมูลขอมูล

ปรากฏการณปรากฏการณ



ขอมูลมีหลากหลายลักษณะขอมูลมีหลากหลายลักษณะ
ขอมูลที่เรารูจักกันทั่วไปคือ ตัวเลขขอมูลที่เรารูจักกันทั่วไปคือ ตัวเลข

และ และ ขอขอความความ
ขอมูลยุคใหมมีหลากหลายแบบขอมูลยุคใหมมีหลากหลายแบบ
–– ขอมูลภาพกราฟก เชน ลายพิมพนิ้วมือ แบบแปลนขอมูลภาพกราฟก เชน ลายพิมพนิ้วมือ แบบแปลน
–– ขอมูลภาพถาย  เชน  ภาพพนักงาน เครื่องจักรขอมูลภาพถาย  เชน  ภาพพนักงาน เครื่องจักร
–– ขอมูลเสียง  เชน  เสียงสั่งงานคอมพิวเตอรขอมูลเสียง  เชน  เสียงสั่งงานคอมพิวเตอร
–– ขอมูลภาพลักษณ เชน ภาพเอกสารขอมูลภาพลักษณ เชน ภาพเอกสาร



กรรมวิธีขอมูลตามปกติกรรมวิธีขอมูลตามปกติ
จัดเก็บดวยการเขียนลงบนกระดาษจัดเก็บดวยการเขียนลงบนกระดาษ
บันทึกขอมูลจากกระดาษเขาคอมพิวเตอรบันทึกขอมูลจากกระดาษเขาคอมพิวเตอร
ตรวจสอบวาบันทึกถูกตอง ครบถวนตรวจสอบวาบันทึกถูกตอง ครบถวน
ใชคอมพิวเตอรประมวลผลใชคอมพิวเตอรประมวลผล
นํ าผลลัพธมาจัดทํ ารายงานในแบบตาง ๆ เชน ตานํ าผลลัพธมาจัดทํ ารายงานในแบบตาง ๆ เชน ตา
ราง เปนกราฟแทง กราฟวงกลม ฯลฯราง เปนกราฟแทง กราฟวงกลม ฯลฯ
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การสงรายงานใหแกผูรับการสงรายงานใหแกผูรับ
การการปรับปรุงแฟมขอมูลใหเปนปจจุบันปรับปรุงแฟมขอมูลใหเปนปจจุบัน
การสํ ารองขอมูลไวเพื่อปองกันการเสียหายการสํ ารองขอมูลไวเพื่อปองกันการเสียหาย
การกูขอมูลเมื่อขอมูลเสียหายการกูขอมูลเมื่อขอมูลเสียหาย
การปกปองขอมูลดวยการการปกปองขอมูลดวยการเขาเขารหัสรหัส
การเผยแพรขอมูลผานระบบอินการเผยแพรขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต



ระบบขอมูลระบบขอมูล
ระบบที่จัดเก็บและบันทึกขอมูลระบบที่จัดเก็บและบันทึกขอมูลไวไวอยางถาวรอยางถาวร
สวนใหญอาศัย ระบบจัดการฐานขอมูลสวนใหญอาศัย ระบบจัดการฐานขอมูล
(Database Management System (Database Management System หรือ หรือ  DBMS) DBMS)
ซึ่งเปนโปรแกรมขนาดใหญ ราคาแพงซึ่งเปนโปรแกรมขนาดใหญ ราคาแพง
ตัวอยางเชน ตัวอยางเชน  Access, Oracle, Informix Access, Oracle, Informix



สารสนเทศมาจากขอมูลสารสนเทศมาจากขอมูล
สารสนเทศคือ Informationสารสนเทศคือ Information
หมายถึงขอมูลที่นํ ามาสรุปหมายถึงขอมูลที่นํ ามาสรุป

    กลั่นกรองใหแสดงภาพรวมของ    กลั่นกรองใหแสดงภาพรวมของ
    สถานภาพหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นใหเขาใจชัดเจน    สถานภาพหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นใหเขาใจชัดเจน
อุปกรณที่ทํ าใหไดสารสนเทศคือ คอมพิวเตอรอุปกรณที่ทํ าใหไดสารสนเทศคือ คอมพิวเตอร
และ ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม



ระบบสารสนเทศเปนคํ าตอบระบบสารสนเทศเปนคํ าตอบ??
ระบบสารสนเทศชวยในการจัดเก็บขอมูลและระบบสารสนเทศชวยในการจัดเก็บขอมูลและ
สรางรายงานสารสนเทศซึ่งสรางรายงานสารสนเทศซึ่ง
–– ใหใหภาพภาพสถานการณที่เกิดขึ้นสถานการณที่เกิดขึ้น
–– เตือนในสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเตือนในสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น
–– แสดงแนวโนมดานตาง ๆแสดงแนวโนมดานตาง ๆ
–– คาดหมายสิ่งที่จะเกิดคาดหมายสิ่งที่จะเกิด
–– ขุดคนหารายละเอียดไดขุดคนหารายละเอียดได



ระบบสารสนเทศของไทยในปจจุบันระบบสารสนเทศของไทยในปจจุบัน
ยังไมมีระบบที่สมบูรณเปนตัวอยางที่ดียังไมมีระบบที่สมบูรณเปนตัวอยางที่ดี
สวนมากเปนระบบตอยอด  ขาดขอมูลพื้นฐานสวนมากเปนระบบตอยอด  ขาดขอมูลพื้นฐาน
ไมสามารถตอบไมสามารถตอบสนองสนองความตองการความตองการ
ไมสามารถเชื่อมโยงกันไมสามารถเชื่อมโยงกัน
ขอมูลที่เก็บไวยังมีปญหา  ไมถูกตอง  มีขยะมากขอมูลที่เก็บไวยังมีปญหา  ไมถูกตอง  มีขยะมาก
นํ าไปใชการไมไดนํ าไปใชการไมได



ปญหาเดิม ๆปญหาเดิม ๆ
ผูผูบริหารไมสนบริหารไมสนใจใจผลักดัน สนับสนุนผลักดัน สนับสนุน
ขาดบุคลากรที่ขาดบุคลากรที่มีมีความสามารถในการพัฒนา  แมความสามารถในการพัฒนา  แม
จะวาจางบริษัทมาพัฒนา  บริษัทก็ทํ าไมเปน   ผูจะวาจางบริษัทมาพัฒนา  บริษัทก็ทํ าไมเปน   ผู
วาจางก็ไมสามารถควบคุมการพัฒนาใหสํ าเร็จวาจางก็ไมสามารถควบคุมการพัฒนาใหสํ าเร็จ
ไมไดไมไดรับรับความรวมมือในการใหขอมูลความรวมมือในการใหขอมูล
ไมสามารถแกไมสามารถแกไขไขปรับปรุงระบบการทํ างานใหมปรับปรุงระบบการทํ างานใหม



ปญปญหาลึก ๆหาลึก ๆ
ขาดแผนแมบทของหนวยงานขาดแผนแมบทของหนวยงาน
ไมไดพัฒนาบุคลากรใหเขาใจไอทีไมไดพัฒนาบุคลากรใหเขาใจไอที
ถูกควบคุมงบประมาณมากเกินไปถูกควบคุมงบประมาณมากเกินไป
ขาดการสรางมาตรฐานขาดการสรางมาตรฐาน
ระบบระเบียบราชการระบบระเบียบราชการ
Not invented here syndromeNot invented here syndrome



ระบบประมวลผลขอมูล
Transaction Processing System

ฐานขอมูล
ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS)
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ประเภทของระบบสารสนเทศประเภทของระบบสารสนเทศ
ระบบประมวลผลระบบประมวลผลธุธุรกรรม รกรรม   (Transaction(Transaction
Processing System) Processing System)    ระบบสํ าหรับรับขอมูล ระบบสํ าหรับรับขอมูลธุธุรร
กรรมมาดํ าเนินการตามขั้นตอน  และทํ าใหเกิดผลกรรมมาดํ าเนินการตามขั้นตอน  และทํ าใหเกิดผล
งานและเอกสารตามที่กํ าหนด   เชน ระบบบันทึกงานและเอกสารตามที่กํ าหนด   เชน ระบบบันทึก
การซอมบํ ารุงการซอมบํ ารุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    ( (ManagementManagement
Information System)  ใชสํ าหรับนํ าขอมูลมาInformation System)  ใชสํ าหรับนํ าขอมูลมา
ประมวลเปนสารสนเทศใหผูบริหารทราบวาเกิดประมวลเปนสารสนเทศใหผูบริหารทราบวาเกิด
อะไรขึ้นอะไรขึ้น
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support(Decision Support
System) System)    ใชในการทดสอบวา  หากตัดสินใจเชน ใชในการทดสอบวา  หากตัดสินใจเชน
นั้น ๆ จะเกิดอะไรขึ้นนั้น ๆ จะเกิดอะไรขึ้น
ระบบสารสนเทศเพื่อระบบสารสนเทศเพื่อผูผูบริหาร บริหาร (Executive(Executive
Information System) Information System)    ใชในการชวยให ใชในการชวยใหผูผูบริหารบริหาร
คนหาขอมูล และสารสนเทศตาง ๆ ทั้งของภายในคนหาขอมูล และสารสนเทศตาง ๆ ทั้งของภายใน
และของภายนอกที่เกี่ยวของกับหนวยงานไดรวดและของภายนอกที่เกี่ยวของกับหนวยงานไดรวด
เร็วเร็ว
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ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ ระบบสํ านักงานอัตโนมัติ   (Office Automation(Office Automation
System) System)    เปนระบบสํ าหรับเชื่อมโยงการทํ างาน เปนระบบสํ าหรับเชื่อมโยงการทํ างาน
ของเจาหนาที่และของเจาหนาที่และผูผูบริหาร   เพื่อใชในการสื่อสารบริหาร   เพื่อใชในการสื่อสาร
ขอมูล  การคนหาขอมูลจากฐานขอมูล   การจัดขอมูล  การคนหาขอมูลจากฐานขอมูล   การจัด
ตารางนัดหมาย  การประชุมทางไกล ฯลฯตารางนัดหมาย  การประชุมทางไกล ฯลฯ
ระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) (Expert System)    ระบบที่ชวย ระบบที่ชวย
ใหผูที่ใหผูที่มีมีความชํ านาญนอยทํ างานไดเหมือนผูความชํ านาญนอยทํ างานไดเหมือนผู
ชํ านาญมากชํ านาญมาก



ประเภทของระบบสารสนเทศ 4ประเภทของระบบสารสนเทศ 4
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS GIS หรือหรือ
Geographic Information System) Geographic Information System)    เปนระบบ เปนระบบ
ขอมูลที่เชื่อมโยงกับแผนที่  ทํ าใหสามารถเห็นรายขอมูลที่เชื่อมโยงกับแผนที่  ทํ าใหสามารถเห็นราย
ละเอียดไดมากขึ้นละเอียดไดมากขึ้น
หนวยงานที่ใช หนวยงานที่ใช GIS GIS  ไดแก กรมผังเมือง  กรม ไดแก กรมผังเมือง  กรม
พัฒนาที่ดิน  การเคหะฯ  การนิคมฯ  กรมสงพัฒนาที่ดิน  การเคหะฯ  การนิคมฯ  กรมสง
เสริมการเกษตร  กรมควบคุมมลพิษ กฟผ ฯลฯเสริมการเกษตร  กรมควบคุมมลพิษ กฟผ ฯลฯ



แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศแนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ
การใชไอทีแบบที่ควรแกไขการใชไอทีแบบที่ควรแกไข
นํ ามาใชแบบใครใครใชใช  ไมมีกฎเกณฑ  ทํ าใหนํ ามาใชแบบใครใครใชใช  ไมมีกฎเกณฑ  ทํ าให
เกิดเกิดความยุงยากในการรวมระบบในภายหนาความยุงยากในการรวมระบบในภายหนา
สวนกลางกํ าหนดใหใช  หรือ สวนกลางกํ าหนดใหใช  หรือ ผูผูบริหารสั่งซื้อใหใชบริหารสั่งซื้อใหใช
เชน กรณีของรัฐสภาแจก เชน กรณีของรัฐสภาแจก สสสส.  หรือ ก.ศึกษาฯ.  หรือ ก.ศึกษาฯ
แจกคอมพิวเตอรใหโรงเรียน   แตไมมีซอฟตแวรแจกคอมพิวเตอรใหโรงเรียน   แตไมมีซอฟตแวร
ใหใชใหใช



แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ 22
การใชไอทีที่เหมาะสมการใชไอทีที่เหมาะสม
ผูผูบริหารระดับสูงเห็นความสํ าคัญและสนับสนุนบริหารระดับสูงเห็นความสํ าคัญและสนับสนุน
มีการวางแผนแมบทไอทีใหเห็นภาพชัดเจนวามีการวางแผนแมบทไอทีใหเห็นภาพชัดเจนวา
หนวยงานสมควรมีระบบอะไรใชบางหนวยงานสมควรมีระบบอะไรใชบาง
มีการกํ าหนดแนวทางในการจัดหาระบบสารมีการกํ าหนดแนวทางในการจัดหาระบบสาร
สนเทศสนเทศ
มีการกํ าหนดมาตรฐานดานไอมีการกํ าหนดมาตรฐานดานไอทีทีอยางชัดเจนอยางชัดเจน



แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ 33
การจัดหาระบบสารสนเทศอาจทํ าไดดังนี้การจัดหาระบบสารสนเทศอาจทํ าไดดังนี้
ซื้อระบบสํ าเร็จที่ซื้อระบบสํ าเร็จที่มีมีอยูแลวมาใช  หรือ ใชระบบอยูแลวมาใช  หรือ ใชระบบ
กลางที่มีผูพัฒนาใหใชเรียบรอยแลวกลางที่มีผูพัฒนาใหใชเรียบรอยแลว
ซื้อระบบสํ าเร็จจากบริษัท และ ซื้อระบบสํ าเร็จจากบริษัท และ ใหบริษัทใหบริษัทปรับปรับ
ระบบใหเหมาะสมกับการทํ างานของหนวยงานระบบใหเหมาะสมกับการทํ างานของหนวยงาน
มากขึ้นมากขึ้น
วาจางบริษัทวาจางบริษัทที่ที่ปรึกษาหรือบริษัทซอฟตแวรใหปรึกษาหรือบริษัทซอฟตแวรให
พัฒนาระบบใหพัฒนาระบบให



แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศ 44
จัดทํ าระบบสารสนเทศเองโดยใชเจาหนาที่ของจัดทํ าระบบสารสนเทศเองโดยใชเจาหนาที่ของ
ศูนยคอมพิวเตอร   วิธีนี้ใชกันทั่วไปในอดีต   แตศูนยคอมพิวเตอร   วิธีนี้ใชกันทั่วไปในอดีต   แต
ปจจุบันทํ าไดยากเพราะหนวยงานไมมีเจาหนาที่ปจจุบันทํ าไดยากเพราะหนวยงานไมมีเจาหนาที่
ทีม่ีประสบการณทีม่ีประสบการณและและความสามารถเพียงพอความสามารถเพียงพอ
เนื่องจากเทคโนโลยีกาวหนาไปมากเนื่องจากเทคโนโลยีกาวหนาไปมาก
ใหผูใชในหนวยงานจัดทํ าระบบสารสนเทศเองใหผูใชในหนวยงานจัดทํ าระบบสารสนเทศเอง
มักทํ าไดแตเพียงระบบเล็ก ๆมักทํ าไดแตเพียงระบบเล็ก ๆ



ขั้นตอนในการพัฒนาระบบขั้นตอนในการพัฒนาระบบ
ปกติใชขั้นตอนที่ปกติใชขั้นตอนที่เรียกเรียกวา วา วัฏวัฏจักรพัฒนาระบบงานจักรพัฒนาระบบงาน
หรือ หรือ System Development Life Cycle  (System Development Life Cycle  (SDLCxSDLCx
ไมวาจะพัฒนาเอง หรือ จางบริษัททํ า ก็ใชไมวาจะพัฒนาเอง หรือ จางบริษัททํ า ก็ใช
SDLCSDLC
การพัฒนามีระเบียบวิธี การพัฒนามีระเบียบวิธี (Methodology) (Methodology)  ตางกัน ตางกัน
เชน ใช เชน ใช  SSADM,  Information Engineering, SSADM,  Information Engineering,
SASD, Object Oriented MethodologySASD, Object Oriented Methodology
ปจจุบันไทยยังไมไดกํ าหนดมาตรฐานวิธีพัฒนาปจจุบันไทยยังไมไดกํ าหนดมาตรฐานวิธีพัฒนา



วัฎวัฎจักรระบบงาน จักรระบบงาน system Life Cyclesystem Life Cycle
ระบบงานคอมพิวเตอรก็มีระบบงานคอมพิวเตอรก็มีวัฏวัฏจักรของตนเองจักรของตนเอง
ทรัพยากร

พัฒนา เปลี่ยนระบบ
ปฎิบัติงานและ
บํ ารุงรักษา

เวลา



วัฎวัฎจักรพัฒนาระบบงานจักรพัฒนาระบบงาน
System Development Life CycleSystem Development Life Cycle

ทรัพยากร

เวลา

ศึกษาความเหมาะสม
วิเคราะห

ออกแบบ
เขยีนโปรแกรม

ทดสอบ ติดตั้ง



ผูผูบริหารกับการใชไอทีบริหารกับการใชไอที



บทบาทของบทบาทของผูผูบริหารบริหาร
มีมีความเขาใจพื้นฐานดานไอทีความเขาใจพื้นฐานดานไอที
เปนผูนํ าในการเปลี่ยนแปลงดานไอทีเปนผูนํ าในการเปลี่ยนแปลงดานไอที
ผลักดันใหมีแผนแมบทผลักดันใหมีแผนแมบท
กํ าหนดใหมีมาตรฐานไอทีกํ าหนดใหมีมาตรฐานไอที
พัฒนาบุคลากรใหรูจักไอทีพัฒนาบุคลากรใหรูจักไอที



ผูผูบริหารตองรวมมือในงานไอทีบริหารตองรวมมือในงานไอที
ใหการสนับสนุนเต็มที่ใหการสนับสนุนเต็มที่
ใหเวลาแกทีมงานพัฒนาใหเวลาแกทีมงานพัฒนา
พิจารณาวาตองการสารสนเทศอะไรพิจารณาวาตองการสารสนเทศอะไร
ติดติดตามตามความกาวหนาในการพัฒนาระบบขอมูลความกาวหนาในการพัฒนาระบบขอมูล
รวมใหคํ าแนะนํ ากลับคืนแกทีมงาน รวมใหคํ าแนะนํ ากลับคืนแกทีมงาน (feedback)(feedback)



ใชกระบวนการที่เยี่ยมยอดใชกระบวนการที่เยี่ยมยอด
การพัฒนาระบบเปนงานละเอียดออนการพัฒนาระบบเปนงานละเอียดออน
อยาจัดหาหรือพัฒนาแบบตามใจชอบอยาจัดหาหรือพัฒนาแบบตามใจชอบ
กํ าหนดใหทีมงานใชกระบวนการที่เหมาะสมกํ าหนดใหทีมงานใชกระบวนการที่เหมาะสม
ฝกอบรมพนักงานใหรูกระบวนการพัฒนาฝกอบรมพนักงานใหรูกระบวนการพัฒนา
คอยติดตามตรวจสอบคุณภาพการพัฒนาคอยติดตามตรวจสอบคุณภาพการพัฒนา



เริ่มดวยการวางแผนเริ่มดวยการวางแผน
การพัฒนาตองวางแผนการพัฒนาตองวางแผน
ในแผนตองคาดในแผนตองคาดคะเนคะเนทรัพยากรทรัพยากร
–– กํ าลังคนกํ าลังคน
–– ระยะเวลาระยะเวลา
–– อุปกรณที่ตองใชอุปกรณที่ตองใช
–– งบประมาณงบประมาณ



ศกึษาศกึษาความตองการดานขอมูลใหความตองการดานขอมูลให
ครบถวนครบถวน
ใชเวลาในเรื่องนี้ใหมากพอใชเวลาในเรื่องนี้ใหมากพอ
พยายามใหผูเกี่ยวของอธิบายพยายามใหผูเกี่ยวของอธิบาย
พยายามใหยืนยันความตองการพยายามใหยืนยันความตองการ
ควบคุมอยาควบคุมอยาใหใหความตองการบานปลายความตองการบานปลาย
มีคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมีคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง



พยายามพยายามปรับขั้นตอนปรับขั้นตอน
อยาทํ าระบบเลียนแบบงานเดิมอยาทํ าระบบเลียนแบบงานเดิม
พิจารณาตัดทอนสิ่งไมจํ าเปนพิจารณาตัดทอนสิ่งไมจํ าเปน
พิจารณาระบบใหครบวงจรพิจารณาระบบใหครบวงจร
ออกแบบระบบใหยืดหยุนออกแบบระบบใหยืดหยุน
กํ าหนดขอบเขตใหชัดเจนกํ าหนดขอบเขตใหชัดเจน



สรางระบบปอนขอมูลอัตโนมัติสรางระบบปอนขอมูลอัตโนมัติ
ออกแบบการบันทึกขอมูลอัตโนมัติออกแบบการบันทึกขอมูลอัตโนมัติ
พิจารณาอุปกรณใหเหมาะสมพิจารณาอุปกรณใหเหมาะสม
เก็บขอมูลที่จํ าเปนใหครบเก็บขอมูลที่จํ าเปนใหครบ
หาวิธีตรวจหาวิธีตรวจสอบสอบความถูกตองความถูกตอง
พิจารณาพิจารณาความปลอดภัยของขอมูลความปลอดภัยของขอมูล



ทดสอบทดสอบระบบระบบอยางจริงจังอยางจริงจัง
ผูใชตองรวมทดสอบระบบผูใชตองรวมทดสอบระบบ
พิจารณาวาตรงพิจารณาวาตรงกับกับความตองการหรือไมความตองการหรือไม
รีบแกไขระบบแตเนิ่น ๆรีบแกไขระบบแตเนิ่น ๆ
เก็บขอมูลผลการใชเพื่อปรับปรุงเก็บขอมูลผลการใชเพื่อปรับปรุง



จัดฝกอบรมใหทั่วถึงจัดฝกอบรมใหทั่วถึง
จัดทํ าเอกสารการฝกอบรมจัดทํ าเอกสารการฝกอบรม
พิจารณาวาใครคือผูใชระบบพิจารณาวาใครคือผูใชระบบ
จัดฝกอบรมแกผูใชทุกระดับจัดฝกอบรมแกผูใชทุกระดับ
จัดฝกอบรมผูดูแลระบบจัดฝกอบรมผูดูแลระบบ
มีการทดสอบหลังการฝกอบรมมีการทดสอบหลังการฝกอบรม



ปญหาของการแลกเปลี่ยนขอมูลปญหาของการแลกเปลี่ยนขอมูล
หนวยงานไมเต็มใจใหแลกเปลี่ยนขอมูลหนวยงานไมเต็มใจใหแลกเปลี่ยนขอมูล
หนวยงานเต็มใจ แตแลกเปลี่ยนไมไดเพราะใชหนวยงานเต็มใจ แตแลกเปลี่ยนไมไดเพราะใช
มาตรฐาน และ การออกแบบระบบไมเหมือนกันมาตรฐาน และ การออกแบบระบบไมเหมือนกัน
เปนปญหาของหนวยงานทุกแหงเปนปญหาของหนวยงานทุกแหง



การประยุกตไอทีเพื่อเพิ่มคุณคาการประยุกตไอทีเพื่อเพิ่มคุณคา



ความหมายของการเพิ่มคุณคาความหมายของการเพิ่มคุณคา
เพิ่มเพิ่มความความแมนแมนยํ าในการตัดสินใจยํ าในการตัดสินใจ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใหใหบริการบริการ
เพิ่มเพิ่มความสามารถในความสามารถในการการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน
เพิ่มเพิ่มความแนนอนในกาความแนนอนในการรบํ ารุงรักษาบํ ารุงรักษา
เพิ่มเพิ่มความรูใหแกองคการความรูใหแกองคการ



ระบบไอทีสํ าหรับเพิ่มคุณคาระบบไอทีสํ าหรับเพิ่มคุณคา
ระบบสํ านักงานอัตโนมัติระบบสํ านักงานอัตโนมัติ
ระบบบันทึกขอระบบบันทึกขอมูมูลอยางละเอียดลอยางละเอียด
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบ ระบบ Data Warehouse Data Warehouse และ และ Data MiningData Mining
ระบบผูเชี่ยวชาญระบบผูเชี่ยวชาญ



ระบบสํ านักงานอัตโนมัติระบบสํ านักงานอัตโนมัติ
ควรจัดใหควรจัดใหผูผูบริหาร เจาหนาที่ วิศวกร ชาง มีบริหาร เจาหนาที่ วิศวกร ชาง มี
เครื่องพีเครื่องพีซีซีประจํ าบนโตะประจํ าบนโตะ
จัดใหมีการสื่อสารดวยระบบอีเมลจัดใหมีการสื่อสารดวยระบบอีเมล
จัดใหมีการแจงเหตุทางระบบเครือขายจัดใหมีการแจงเหตุทางระบบเครือขาย
จัดใหมีคูมือผูใชในระบบเครือขายจัดใหมีคูมือผูใชในระบบเครือขาย



จัดเก็บขอจัดเก็บขอมูมูลอยางละเอียดลอยางละเอียด
ขอมูลขอมูลมีมีความความสํ าคัญสํ าคัญอยางยิ่งตองาอยางยิ่งตองานนบํ ารุงรักษาบํ ารุงรักษา
ตองพัฒนาระบบฐานขอมูลตองพัฒนาระบบฐานขอมูลที่ที่ครอบคลุมครอบคลุม
พยายามเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติพยายามเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ
สรางฐานขอมูลแบบ สรางฐานขอมูลแบบ Centralized Centralized และใชมาตรและใชมาตร
ฐานแบบเดียวกันฐานแบบเดียวกัน



จัดสรางระบบ จัดสรางระบบ MISMIS
ออกแบบระบบ ออกแบบระบบ MIS MIS เพื่อเพื่อ
–– ศึกษาแนวโนมของปญหาเครื่องจักรศึกษาแนวโนมของปญหาเครื่องจักร
–– เขาใจลักษณะการบํ ารุงรักษาเขาใจลักษณะการบํ ารุงรักษา
–– เขาใจการเขาใจการใชใชทรัพยากรทรัพยากร
–– เขาใจปญหาเขาใจปญหาและและความตองการของลูกคาความตองการของลูกคา
–– วางแผนดานการเงินและวางแผนดานการเงินและการการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน



จดัทํ า จดัทํ า Data Warehouse Data Warehouse และและ
Data MiningData Mining
นํ าขอมูลที่ตายตัวแลวมาจัดเก็บอยางถาวรนํ าขอมูลที่ตายตัวแลวมาจัดเก็บอยางถาวร
นํ าขอมูลใน นํ าขอมูลใน Data WarehouseData Warehouse มาศึกษาใหเห็นรูป มาศึกษาใหเห็นรูป
แบบแบบของความสัมพันธของความสัมพันธระหวางระหวางขอมูลแตละกลุมขอมูลแตละกลุม
อาทิ  ปญหาขัดของกับเวลาที่เกิด  หรือ  ปญหาอาทิ  ปญหาขัดของกับเวลาที่เกิด  หรือ  ปญหา
ขัดขัดของกับยี่หอของเครื่องจักร ฯลฯของกับยี่หอของเครื่องจักร ฯลฯ



ระบบผูเชี่ยวชาญระบบผูเชี่ยวชาญ
นํ านํ าความรูและประสบการณของชาง มาจัดเก็บความรูและประสบการณของชาง มาจัดเก็บ
เปนระบบผูเชี่ยวชาญดานวินิจฉัยอาการขัดของเปนระบบผูเชี่ยวชาญดานวินิจฉัยอาการขัดของ
ตรวจสอบการทํ างานของระบบใหแนใจตรวจสอบการทํ างานของระบบใหแนใจ
อนุญาตใหชางมือใหมใชระบบผูเชี่ยวชาญในการอนุญาตใหชางมือใหมใชระบบผูเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบและแกไขปญหาตรวจสอบและแกไขปญหา



การเพิ่มคุณคาแบบอื่นการเพิ่มคุณคาแบบอื่น
สงเสริมใหใชไอทีในการเรียนรูเรื่องใหม ๆ จากสงเสริมใหใชไอทีในการเรียนรูเรื่องใหม ๆ จาก
ระบบอินระบบอินเทอรเทอรเน็ต และ เน็ต และ CAICAI
สงเสริมการประชาสัมพันธผานเว็บสงเสริมการประชาสัมพันธผานเว็บ
สงเสริมการสื่อสารกับผูใชสงเสริมการสื่อสารกับผูใช
สงเสริมการวิจัยในเรื่องกาสงเสริมการวิจัยในเรื่องการรบํ ารุงรักษาบํ ารุงรักษา



สรุปสรุป
องคการทุกแหงองคการทุกแหงตองตองปรับตัวสูระดับ ปรับตัวสูระดับ World classWorld class
การการปรับตัวตองใชไอทีเปนเครื่องมือปรับตัวตองใชไอทีเปนเครื่องมือ
ระบบไอทีที่จํ าเปนสํ าหรับการเพิ่มคุณคา ไดแกระบบไอทีที่จํ าเปนสํ าหรับการเพิ่มคุณคา ไดแก
OA OA   ระบบขอมูล ระบบขอมูล   MIS  Data Warehouse  DataMIS  Data Warehouse  Data
MiningMining และ  และ Expert SystemExpert System



ขอบคุณขอบคุณครับครับ


