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หมายเหตุเบื้องตนหมายเหตุเบื้องตน

สไลดสไลดชุดนี้เกิดจากการชุดนี้เกิดจากการนําสไลดนําสไลดชุดกอน ๆ มาดดัแปลงชุดกอน ๆ มาดดัแปลง
สําหรับบรรยายที่สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล บพิธสําหรับบรรยายที่สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล บพิธภิภิ
มุข  วิทยาเขต ทุงมหาเมฆมุข  วิทยาเขต ทุงมหาเมฆ
เนื้อหาเรื่องนีค้วรอานประกอบกับบทสนทนาเรื่องเนื้อหาเรื่องนีค้วรอานประกอบกับบทสนทนาเรื่อง
หลักการบริหารธุรกิจในยคุโลกาหลักการบริหารธุรกิจในยคุโลกาภิวัตนภิวัตนซึ่งผมเขียนขึน้ซึ่งผมเขียนขึน้
ในวาระเดยีวกันนี้ในวาระเดยีวกันนี้



แนะนําเนื้อหาคําบรรยายแนะนําเนื้อหาคําบรรยาย

ยคุโลกายคุโลกาภิวัตนภิวัตนตองใชไอซีทีตองใชไอซีที
การประยุกตไอการประยุกตไอซีซีทีในวงการตาง ๆทีในวงการตาง ๆ
ไอไอซีซีทีชวยงานบริหารไดอยางไรทีชวยงานบริหารไดอยางไร
ผูบริหารตองรูสารสนเทศผูบริหารตองรูสารสนเทศ
จาก จาก EE--Commerce Commerce สู สู EE--GovernmentGovernment
สรุปสรุป



ยุคโลกายุคโลกาภิวัตนภิวัตนตองใชไอซีทีตองใชไอซีที



ไอไอซีซีทีในชวีิตประจําวันทีในชวีิตประจําวัน

การสื่อสารทางโทรศพัทและโทรศัพทมือถือการสื่อสารทางโทรศพัทและโทรศัพทมือถือ
การใชบัตรเอทีการใชบัตรเอทีเอ็มเอ็มถอนเงินจากบญัชเีงินฝากถอนเงินจากบญัชเีงินฝาก
การคิดเงินคาสนิคาโดยอานรหัสแทงบนสนิคาการคิดเงินคาสนิคาโดยอานรหัสแทงบนสนิคา
การจองและสํารองที่นั่งเครื่องบินการจองและสํารองที่นั่งเครื่องบิน
การทําบัตรประชาชนการทําบัตรประชาชนในสบินาทีในสบินาที
การสั่งซื้อสนิคาทางอินการสั่งซื้อสนิคาทางอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต



ไอไอซีซีทีทําใหเกดิยุคโลกาทีทําใหเกดิยุคโลกาภวิัตนภวิัตน

การสื่อสารทําใหโลกไรพรมแดนการสื่อสารทําใหโลกไรพรมแดน
เหตุการณ ณ ประเทศหนึ่งทําใหเกิดผลกระทบตออีกเหตุการณ ณ ประเทศหนึ่งทําใหเกิดผลกระทบตออีก
หลายประเทศไดอยางรวดเร็วหลายประเทศไดอยางรวดเร็ว
เราอาจเรียนรูเรื่องอะไรก็ไดถามเีงินจายเราอาจเรียนรูเรื่องอะไรก็ไดถามเีงินจายคาเรียนคาเรียน
เราอาจสั่งซื้อสินคาจากทั่วโลกไดจากบานของเราเองเราอาจสั่งซื้อสินคาจากทั่วโลกไดจากบานของเราเอง
อาชญากรรมคอมพิวเตอรเกิดขึน้อยางกวางขวางอาชญากรรมคอมพิวเตอรเกิดขึน้อยางกวางขวาง



ลกัษณะผูบริหารในยุคไอลกัษณะผูบริหารในยุคไอซีซีทีที

พกพกอุปกรณอุปกรณไอไอซีซีทีตดิกระเปาทีตดิกระเปา
เขาใจกลยุทธไอเขาใจกลยุทธไอซีซีทีที
มีแผนระยะยาวมีแผนระยะยาว
ตืน่เชาเขาสูอนิตืน่เชาเขาสูอนิเทอรเน็ตเทอรเน็ต
ใชโปรแกรมสําเร็จเปนใชโปรแกรมสําเร็จเปน
เห็นคณุคาขอมลูเห็นคณุคาขอมลู
เพิ่มพนูความรูทุกวันเพิ่มพนูความรูทุกวัน



คอมพวิเตอรทําอะไรใหเราไดคอมพวิเตอรทําอะไรใหเราได

บนัทกึขอมูลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติบนัทกึขอมูลที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
เก็บขอมูลเอาไวดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเก็บขอมูลเอาไวดวยโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
คนหาขอมูลตามเงื่อนไขไดรวดเร็วครบถวนคนหาขอมูลตามเงื่อนไขไดรวดเร็วครบถวน
คํานวณผลลัพธตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วคํานวณผลลัพธตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว
สงขอมูลจํานวนมากผานระบบโทรคมนาคมสงขอมูลจํานวนมากผานระบบโทรคมนาคม
ควบคมุอุปกรณทางไกลไดรวดเร็วควบคมุอุปกรณทางไกลไดรวดเร็ว



งานหลกัที่คอมพวิเตอรทําไดงานหลกัที่คอมพวิเตอรทําได

พิมพเอกสาร รายงาน จดหมายพิมพเอกสาร รายงาน จดหมาย
บนัทกึรายการคา และ ทําบญัชทีุกอยางบนัทกึรายการคา และ ทําบญัชทีุกอยาง
บนัทกึขอมูลสําคญัและจัดทํารายงานเตือนผูบริหารบนัทกึขอมูลสําคญัและจัดทํารายงานเตือนผูบริหาร
ออกแบบผลิตภัณฑ และ ทดสอบกอนการผลิตออกแบบผลิตภัณฑ และ ทดสอบกอนการผลิต
ควบคมุการผลิตโดยอัตโนมัติควบคมุการผลิตโดยอัตโนมัติ
สื่อสารเอกสารดวยระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสสื่อสารเอกสารดวยระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส



ถาไมใชไอซีทีจะเกิดอะไรขึ้นถาไมใชไอซีทีจะเกิดอะไรขึ้น

แขงขันกับผูอื่นไมได  เพราะเขาทําไดเร็วกวาเรา  มีคณุแขงขันกับผูอื่นไมได  เพราะเขาทําไดเร็วกวาเรา  มีคณุ
ภาพมากกวาเรา  ราคาถูกกวาเรา  เขาถึงลูกคาไดเร็วภาพมากกวาเรา  ราคาถูกกวาเรา  เขาถึงลูกคาไดเร็ว
กวาเรา  และ แกปญหาใหลูกคาไดเร็วกวากวาเรา  และ แกปญหาใหลูกคาไดเร็วกวา
เครือขายของเราจะเล็กลง  ไมมีใครอยากคบกับเรา เครือขายของเราจะเล็กลง  ไมมีใครอยากคบกับเรา 
เพราะเขาสื่อสารถึงเราไมรูเรื่อง  หรือไมเร็วทันใจเพราะเขาสื่อสารถึงเราไมรูเรื่อง  หรือไมเร็วทันใจ
สดุทาย  เราจะสญูสลายไปจากโลกสดุทาย  เราจะสญูสลายไปจากโลก



การประยุกตไอการประยุกตไอซีซีทีในวงการตาง ๆทีในวงการตาง ๆ



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

สํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครองสํานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง
เก็บขอมูลทะเบยีนราษฎรหกสิบลานระเบยีนเก็บขอมูลทะเบยีนราษฎรหกสิบลานระเบยีน
บนัทกึทะเบยีนเกิด ทะเบยีนแตงงาน ทะเบยีนหยา บนัทกึทะเบยีนเกิด ทะเบยีนแตงงาน ทะเบยีนหยา 
ทะเบยีนปนทะเบยีนปน
บนัทกึ ตรวจสอบการยายเขาบนัทกึ ตรวจสอบการยายเขา--ออก การเปลี่ยนชื่อออก การเปลี่ยนชื่อ--สกุลสกุล
 อํานวยความสะดวกในการจัดทําบัตรประชาชน อํานวยความสะดวกในการจัดทําบัตรประชาชน



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

กรมเศรษฐกิจการพาณิชยกรมเศรษฐกิจการพาณิชย
บนัทกึราคาสินคาในจังหวัดตาง ๆ เปนประจําบนัทกึราคาสินคาในจังหวัดตาง ๆ เปนประจํา
สงขอมูลราคาสนิคาจากจังหวัดเขาสูกรมฯสงขอมูลราคาสนิคาจากจังหวัดเขาสูกรมฯ
คํานวณสถติิราคาสินคาและดัชนคีาครองชีพคํานวณสถติิราคาสินคาและดัชนคีาครองชีพ
จัดทําฐานขอมูลราคาสินคาตาง ๆ จัดทําฐานขอมูลราคาสินคาตาง ๆ 



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ลงทะเบยีนวิชาเรียน และ เก็บคาหนวยลงทะเบยีนวิชาเรียน และ เก็บคาหนวยกิตกิต
ตรวจขอสอบและคดิระดบัคะแนนตรวจขอสอบและคดิระดบัคะแนน
บนัทกึขอมูลและจัดทําฐานขอมูลนักศึกษาบนัทกึขอมูลและจัดทําฐานขอมูลนักศึกษา
บนัทกึขอมูลหนังสอื และ การยมืคนืบนัทกึขอมูลหนังสอื และ การยมืคนื
จัดทําบญัช ีและ รายงานเกี่ยวกับการศึกษาจัดทําบญัช ีและ รายงานเกี่ยวกับการศึกษา



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

โรงพยาบาลโรงพยาบาล
บนัทกึและคนหาเวชระเบยีนผูปวยบนัทกึและคนหาเวชระเบยีนผูปวย
จัดทําฐานขอมูลยา และ เวชภัณฑจัดทําฐานขอมูลยา และ เวชภัณฑ
คดิเงินคายา  และ จัดทําบญัชีตาง ๆคดิเงินคายา  และ จัดทําบญัชีตาง ๆ
จัดทําสถิตผิูปวยและพิมพรายงานสงกระทรวงจัดทําสถิตผิูปวยและพิมพรายงานสงกระทรวง
ใชอุปกรณการแพทยที่ควบคมุดวยคอมพิวเตอรใชอุปกรณการแพทยที่ควบคมุดวยคอมพิวเตอร



งานประยุกตในราชการไทยงานประยุกตในราชการไทย

ระบบ ระบบ Call Center Call Center 1130 1130  ของ  ของ กฟนกฟน..
สามารถเรียกไดสามารถเรียกได 24 24 ชัว่โมงชัว่โมง
การแจงเหตุไฟฟาดับ  ขัดของ  การซอมแซม  การติดการแจงเหตุไฟฟาดับ  ขัดของ  การซอมแซม  การติด
ตั้ง  คาํนวณโหลดกระแสไฟฟา  การติดตัง้มาตรไฟฟา  ตั้ง  คาํนวณโหลดกระแสไฟฟา  การติดตัง้มาตรไฟฟา  
การซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศการซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ
บริการเบ็ดเสร็จในวนัเดยีวบริการเบ็ดเสร็จในวนัเดยีว



งานประยุกตทางภาคธุรกิจงานประยุกตทางภาคธุรกิจ

ธนาคารธนาคาร
ระบบฝากถอนเงินทุกประเภท  ระบบ ระบบฝากถอนเงินทุกประเภท  ระบบ ATMATM
ระบบตรวจสอบสนิเชื่อระบบตรวจสอบสนิเชื่อ
OFFICE  BANKING & HOME BANKINGOFFICE  BANKING & HOME BANKING
ระบบโอนเงินอัตโนมัติ ระบบโอนเงินอัตโนมัติ -- BahtNetBahtNet
ระบบเลตระบบเลตเตอรออฟเตอรออฟเครดติเครดติ



งานประยุกตทางภาคธุรกิจงานประยุกตทางภาคธุรกิจ

งานคาปลีกงานคาปลีก
ระบบซื้อสนิคามาขายระบบซื้อสนิคามาขาย
ระบบสนิคาคงคลัง และ การจัดทํารหัสแทงระบบสนิคาคงคลัง และ การจัดทํารหัสแทง
ระบบเก็บเงินลูกคาระบบเก็บเงินลูกคา
ระบบบญัชี ระบบบญัชี 
ระบบบัตรเครดิตระบบบัตรเครดิต



งานประยุกตทางภาคธุรกิจงานประยุกตทางภาคธุรกิจ

โรงแรมโรงแรม
การจองหองพักแบบตาง ๆการจองหองพักแบบตาง ๆ ผานอนิ ผานอนิเทอรเนต็เทอรเนต็
การลงทะเบียนเขาพักการลงทะเบียนเขาพัก
การคิดเงนิคาหองพัก และ บริการตาง ๆการคิดเงนิคาหองพัก และ บริการตาง ๆ ในพริบตา ในพริบตา
การจัดทําบัญชีตาง ๆ การจัดทําบัญชีตาง ๆ อยางถูกตองอยางถูกตอง
การใหบริการสื่อสาร และ อินการใหบริการสื่อสาร และ อินเทอรเน็ตเทอรเน็ต



งานประยุกตในงานงานประยุกตในงานอุตสาหอุตสาหกรรมกรรม

ออกแบบผลิตภัณฑดวยระบบ ออกแบบผลิตภัณฑดวยระบบ Computer Aided Computer Aided 
DesignDesign
ตรวจสอบแบบผลิตภัณฑโดยอัตโนมัติตรวจสอบแบบผลิตภัณฑโดยอัตโนมัติ
จัดทําโปรแกรมควบคมุเครื่องจักรการผลิตจัดทําโปรแกรมควบคมุเครื่องจักรการผลิต
บนัทกึระบบวัตถุดบิ และ สนิคาคงคลังบนัทกึระบบวัตถุดบิ และ สนิคาคงคลัง
ระบบ ระบบ Computer Integrated ManufacturingComputer Integrated Manufacturing



คอมพวิเตอรทําอะไรไมไดคอมพวิเตอรทําอะไรไมได
ปรับเปลี่ยนงานที่ไมเปนระบบใหมีประสทิธิภาพปรับเปลี่ยนงานที่ไมเปนระบบใหมีประสทิธิภาพ
ลําพังการซื้อคอมพิวเตอรมาใชไมชวยเพิ่มประสิทธิภาพลําพังการซื้อคอมพิวเตอรมาใชไมชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
ตองจัดระบบการทํางานใหมกอนตองจัดระบบการทํางานใหมกอน
ทําใหลดจํานวนเจาหนาที่พนักงานทําใหลดจํานวนเจาหนาที่พนักงาน
พนักงานตองทํางานมากขึ้น และ ละเอียดมากขึ้นพนักงานตองทํางานมากขึ้น และ ละเอียดมากขึ้น
ตองรอใหพนักงานคุนเคยกับวิธีใชกอนตองรอใหพนักงานคุนเคยกับวิธีใชกอน
ชวยลดคาใชจายชวยลดคาใชจาย
ตองซื้ออุปกรณและซอฟตแวรมาเพิ่มเติมเสมอตองซื้ออุปกรณและซอฟตแวรมาเพิ่มเติมเสมอ
ตองมบีุคลากรทีม่ีความรูดานไอทีตองมบีุคลากรทีม่ีความรูดานไอที
ทํางานหรือทําธุรกิจดวยตัวเองทํางานหรือทําธุรกิจดวยตัวเอง



ไอไอซีซีทชีวยงานบรหิารไดอยางไรทชีวยงานบรหิารไดอยางไร



ความหมายที่แทจริงของไอความหมายที่แทจริงของไอซีซีทีที

ไอไอซีซีที คือ เทคโนโลยสีารสนเทศที คือ เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารและการสื่อสาร
ไอไอซีซีที ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และ ที ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และ 
เทคโนโลยโีทรคมนาคมเทคโนโลยโีทรคมนาคม
คอมพิวเตอร ชวยในการบันทึก เก็บขอมูล  คํานวณ คอมพิวเตอร ชวยในการบันทึก เก็บขอมูล  คํานวณ 
และ จัดทํารายงานและ จัดทํารายงาน สารสนเทศ สารสนเทศ
การสื่อสารการสื่อสาร ชวย ชวยในการจัดรูปแบบสารสนเทศ  และการในการจัดรูปแบบสารสนเทศ  และการ
สงขอมูล และรายงานไปใหผูใชที่อยูหางไกลไดสงขอมูล และรายงานไปใหผูใชที่อยูหางไกลได



การใชไอการใชไอซีซีทีอยางงายทีอยางงาย

การมีไอการมีไอซีซีทีหมายถึงมีอุปกรณที่ทันสมยัสําหรับใชงานทีหมายถึงมีอุปกรณที่ทันสมยัสําหรับใชงาน
แตการใชอาจเปนเพียงงานงาย ๆ ที่ไมจําเปนตองใชไอแตการใชอาจเปนเพียงงานงาย ๆ ที่ไมจําเปนตองใชไอ
ซีซีที   เชน งานพิมพ อาจใชเครื่องพิมพดดีก็ไดที   เชน งานพิมพ อาจใชเครื่องพิมพดดีก็ได
การเก็บขอมูลก็อาจจะไมมีประโยชน ถาไมรูวาเก็บขอการเก็บขอมูลก็อาจจะไมมีประโยชน ถาไมรูวาเก็บขอ
มูลนั้นเอาไวทําอะไร  หรือ จะไดอะไรจากขอมูลนั้นมูลนั้นเอาไวทําอะไร  หรือ จะไดอะไรจากขอมูลนั้น
การใชในงาน การใชในงาน Presentation Presentation  ไมตางจากการใชแผนใส ไมตางจากการใชแผนใส



ลกัษณะการใชคอมพวิเตอรลกัษณะการใชคอมพวิเตอร
การใชคอมพิวเตอรอาจจะแยกไดเปนการใชคอมพิวเตอรอาจจะแยกไดเปน
การใชแบบธรรมดา  คือ ใชแทนแรงงานคน  วิธีนี้อาจการใชแบบธรรมดา  คือ ใชแทนแรงงานคน  วิธีนี้อาจ
ไมไดชวยใหหนวยงานดีขึน้ไมไดชวยใหหนวยงานดีขึน้
การใชเชิงรุก   คือ ใชในงานที่จะทําใหหนวยงานมผีลการใชเชิงรุก   คือ ใชในงานที่จะทําใหหนวยงานมผีล
สําเร็จนาพอใจมากขึ้นสําเร็จนาพอใจมากขึ้น
การใชเชิงกลยุทธ  คือ ใชในงานที่แปลกใหม นําหนาคูการใชเชิงกลยุทธ  คือ ใชในงานที่แปลกใหม นําหนาคู
แขงอื่น ๆ นานมากพอแขงอื่น ๆ นานมากพอ



สิ่งสําคัญกค็ือสารสนเทศสิ่งสําคัญกค็ือสารสนเทศ

การใชคอมพิวเตอรในงานบญัช ี ยังคงเปนงานธรรมดาการใชคอมพิวเตอรในงานบญัช ี ยังคงเปนงานธรรมดา
บญัชชีวยบนัทกึขอมูลของเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว  แตไมบญัชชีวยบนัทกึขอมูลของเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว  แตไม
ไดบอกวาอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไดบอกวาอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น
ผูบริหารสนใจอยากรูวา อนาคตจะเปนอยางไร  ลูกคาจะผูบริหารสนใจอยากรูวา อนาคตจะเปนอยางไร  ลูกคาจะ
ชอบสนิคาอะไร   สมควรเตรียมตัวอยางไรชอบสนิคาอะไร   สมควรเตรียมตัวอยางไร
สิ่งที่อยากรูนั้นอยูใน สารสนเทศ หรือ สิ่งที่อยากรูนั้นอยูใน สารสนเทศ หรือ INFORMATIONINFORMATION



สารสนเทศคืออะไรสารสนเทศคืออะไร

สารสนเทศคือ  ผลลัพธของการประมวลผลขอมูลดวยสารสนเทศคือ  ผลลัพธของการประมวลผลขอมูลดวย
วิธีการตาง ๆ   เชน  การจําแนก  จัดกลุม  การคํานวณวิธีการตาง ๆ   เชน  การจําแนก  จัดกลุม  การคํานวณ
และพยากรณทางสถิติ  การเปรียบเทยีบและพยากรณทางสถิติ  การเปรียบเทยีบ
สารสนเทศ สวนมากเปนผลผลิตของระบบสารสนเทศ สารสนเทศ สวนมากเปนผลผลิตของระบบสารสนเทศ 
หรือ  หรือ  Information System Information System ซึ่งมีอยูดวยกันหลายแบบซึ่งมีอยูดวยกันหลายแบบ



ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ

ระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลจากแหลงเกิด   นาํขอมูลมาระบบสําหรับจัดเก็บขอมูลจากแหลงเกิด   นาํขอมูลมา
ตรวจสอบความถูกตอง  บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล    ตรวจสอบความถูกตอง  บันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล    
นําขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศ  จัดทํารายงานนําขอมูลมาประมวลผลเปนสารสนเทศ  จัดทํารายงาน
สารสนเทศ  และสงรายงานใหแกผูใชสารสนเทศ  และสงรายงานใหแกผูใช
ระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ  และเหมาะสําหรับผูระบบสารสนเทศมีหลายรูปแบบ  และเหมาะสําหรับผู
ใชแตละระดบัตางกันไปใชแตละระดบัตางกันไป



ระบบประมวลผลขอมูล
Transaction Processing System

ฐานขอมูล
ระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS)

Strategical
Level

Tactical Level

Operational Level

รายงาน

External 
Data

ขอมูล

Oracle
Ingres

SQL Server
FoxPro
AccessProgre

ss

ระดบัของระบบระดบัของระบบ



ระบบประมวลผลระบบประมวลผลธุธุรกรรมรกรรม

ระบบสารสนเทศแบบพืน้ฐานที่สดุ   หนาที่หลักคือรับระบบสารสนเทศแบบพืน้ฐานที่สดุ   หนาที่หลักคือรับ
ขอมูลพื้นฐานขององคกร   แลวจัดทํารายงานและขอมูลพื้นฐานขององคกร   แลวจัดทํารายงานและ
เอกสารธุรกิจที่เปนงานภารกิจหลักเอกสารธุรกิจที่เปนงานภารกิจหลัก
ระบบทางภาคเอกชนที่เห็นชดั คือ ระบบฝากถอนเงิน   ระบบทางภาคเอกชนที่เห็นชดั คือ ระบบฝากถอนเงิน   
ระบบสั่งซื้อสินคาระบบสั่งซื้อสินคา
ระบบทางภาครัฐ เชน ระบบยายเขาออก  ระบบบัตรระบบทางภาครัฐ เชน ระบบยายเขาออก  ระบบบัตร
ประชาชน  ระบบผูปวยประชาชน  ระบบผูปวย



ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

Management Information SystemManagement Information System
ระบบสําหรับนําขอมูลในระบบประมวลผลระบบสําหรับนําขอมูลในระบบประมวลผลธุธุรกรรมรกรรม
มาจัดทําเปนสารสนเทศเพื่อใหผูบริหารใชในการตัดมาจัดทําเปนสารสนเทศเพื่อใหผูบริหารใชในการตัด
สนิใจสนิใจ
เปนระบบที่ไดรบัความสนใจและกลาวขวญักันมากเปนระบบที่ไดรบัความสนใจและกลาวขวญักันมาก
การพัฒนาจะตองเริ่มดวยการจัดทําขอมูลใหดีกอนการพัฒนาจะตองเริ่มดวยการจัดทําขอมูลใหดีกอน



ระบบสารสนเทศเพือ่ผูบริหารระบบสารสนเทศเพือ่ผูบริหาร
ระบบที่เชื่อมโยงอุปกรณเครื่องปลายทางบนโตะของผูระบบที่เชื่อมโยงอุปกรณเครื่องปลายทางบนโตะของผู
บริหารไปยังเครื่องสวนกลาง  เพื่อรับสารสนเทศที่จัดเตรียมบริหารไปยังเครื่องสวนกลาง  เพื่อรับสารสนเทศที่จัดเตรียม
ไว   แลวนําเสนอตอผูบริหาร    หรือยอมใหผูบริหารคนหาไว   แลวนําเสนอตอผูบริหาร    หรือยอมใหผูบริหารคนหา
สารสนเทศตาง ๆ   หรือใหคนลกึลงไปถึงขอมูลเพื่อตอบคําสารสนเทศตาง ๆ   หรือใหคนลกึลงไปถึงขอมูลเพื่อตอบคํา
ถามบางอยางถามบางอยาง
บริษัทหลายแหงเริ่มจดัทาํ บริษัทหลายแหงเริ่มจดัทาํ EIS EIS ใชโดยอาศัย การจัดทําคลังใชโดยอาศัย การจัดทําคลัง
ขอมูล ขอมูล ((Data WarehouseData Warehouse) )  และ การขุดเหมืองขอมลู  และ การขุดเหมืองขอมลู 
((DataMiningDataMining))



ระบบสนับสนุนการตัดสินใจระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

DECISION  SUPPORT  SYSTEM DECISION  SUPPORT  SYSTEM ((DSSDSS))
ระบบสําหรับคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นหากดําเนินระบบสําหรับคาดคะเนผลลัพธที่จะเกิดขึ้นหากดําเนิน
การอยางใดอยางหนึ่งการอยางใดอยางหนึ่ง
การคาดคะเนใชแบบจําลอง หรือสูตรคณิตศาสตรทางการคาดคะเนใชแบบจําลอง หรือสูตรคณิตศาสตรทาง
ดานสถิติดานสถิติ,, Operations Research, Operations Research, EconometricEconometric
ไมใชระบบที่ตดัสนิใจแทนคนไมใชระบบที่ตดัสนิใจแทนคน



ระบบสารสนเทศชวยผูบริหารไดอยางไรระบบสารสนเทศชวยผูบริหารไดอยางไร

ชวยใหเห็นสถานภาพการดําเนนิงานไดชดัเจนขึ้นชวยใหเห็นสถานภาพการดําเนนิงานไดชดัเจนขึ้น
ชวยใหเห็นภาพแนวโนมตั้งแตอดีตชวยใหเห็นภาพแนวโนมตั้งแตอดีต
ชวยใหติดตาม ควบคมุ การดําเนินงานดานตาง ๆ ไดชวยใหติดตาม ควบคมุ การดําเนินงานดานตาง ๆ ได
ชวยในการประหยดัคาใชจายของหนวยงานชวยในการประหยดัคาใชจายของหนวยงาน
ชวยใหสามารถดําเนนิการตามกลยุทธสําคัญไดชวยใหสามารถดําเนนิการตามกลยุทธสําคัญได
ชวยใหตัดสนิใจไดถูกตอง รวดเร็วขึ้นชวยใหตัดสนิใจไดถูกตอง รวดเร็วขึ้น



แตแต...... ผูบริหารตองมีความรู ผูบริหารตองมีความรู
การตัดสนิใจไมไดขึ้นอยูกับ สารสนเทศเทานั้นการตัดสนิใจไมไดขึ้นอยูกับ สารสนเทศเทานั้น
แตขึ้นอยูกับความรูที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตดัสนิใจดวยแตขึ้นอยูกับความรูที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตดัสนิใจดวย
–– คุณมขีอมูลเกี่ยวกับสถานการณยาบา  แตคุณมคีวามรูที่คุณมขีอมูลเกี่ยวกับสถานการณยาบา  แตคุณมคีวามรูที่
จะแกไขปญหาหรือไมจะแกไขปญหาหรือไม
–– คุณทราบวามีการฆาตัดตอนกนัมาก แตคุณจะแกไขคุณทราบวามีการฆาตัดตอนกนัมาก แตคุณจะแกไข
ปญหาไดอยางไรปญหาไดอยางไร

คุณจําเปนจะตองมีวิธกีารจัดการความรูคุณจําเปนจะตองมีวิธกีารจัดการความรู



ผูบริหารตองรูสารสนเทศผูบริหารตองรูสารสนเทศ



ยุคที่การแขงขนัใชสารสนเทศยุคที่การแขงขนัใชสารสนเทศ

บรษิทั คุกกี้บรษิทั คุกกี้มิสซิสฟลดส   มิสซิสฟลดส   ใชสารสนเทศในการวางใชสารสนเทศในการวาง
แผนการผลิตประจําวัน  การเปดสาขา ฯลฯแผนการผลิตประจําวัน  การเปดสาขา ฯลฯ
บรษิทั เซบรษิทั เซเวเวน น อิเลฟเวอิเลฟเวน  ใชสารสนเทศในการวางสินคา น  ใชสารสนเทศในการวางสินคา 
และ การกําหนดกลยุทธสนิคาและ การกําหนดกลยุทธสนิคา
บรษิทับรษิทัอุตสาหอุตสาหกรรมยา  ใช สารสนเทศ ในการจําหนายกรรมยา  ใช สารสนเทศ ในการจําหนาย
ยาใหแกชองทางจําหนายยาใหแกชองทางจําหนาย



ประเทศกต็องการสารสนเทศประเทศกต็องการสารสนเทศ

ประเทศไทยตองสงเสริมเกษตรกรรมประเทศไทยตองสงเสริมเกษตรกรรม
ขณะนีค้นสนใจกินขาว  แตอีกยีส่บิปขางหนา  คนจะขณะนีค้นสนใจกินขาว  แตอีกยีส่บิปขางหนา  คนจะ
กินขาวอะไร  ขาวแบบไหน  เราจะทําอะไรทดแทนกินขาวอะไร  ขาวแบบไหน  เราจะทําอะไรทดแทน
ถาเราจะผลิตสินคาสําเร็จดานการเกษตรจําหนาย เราถาเราจะผลิตสินคาสําเร็จดานการเกษตรจําหนาย เรา
ทราบแลวหรือยังวา ฝรั่ง ญี่ปุน จีน ชอบกินอาหารที่รสทราบแลวหรือยังวา ฝรั่ง ญี่ปุน จีน ชอบกินอาหารที่รส
ชาดแบบไหน  กินอยางไร  เราจะผลิตไดไหมชาดแบบไหน  กินอยางไร  เราจะผลิตไดไหม



การจัดทําระบบใชงานตองอาศยัผูบริหารการจัดทําระบบใชงานตองอาศยัผูบริหาร

ระบบคอมพิวเตอรจัดทําขึ้นเพื่อชวยใหการปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรจัดทําขึ้นเพื่อชวยใหการปฏิบัติงาน
มีประสทิธิภาพ  และ ผูบริหารตัดสนิใจไดดีขึน้มีประสทิธิภาพ  และ ผูบริหารตัดสนิใจไดดีขึน้
ดานการปฏิบัติงานนั้นตรงไปตรงมา  พอทําไดดานการปฏิบัติงานนั้นตรงไปตรงมา  พอทําได
แตจะสนองตอบผูบริหารไดหรอืไม  ตองใหผูบริหารแตจะสนองตอบผูบริหารไดหรอืไม  ตองใหผูบริหาร
คดิวาตองการสารสนเทศอะไรบาง  ในการทํางาน  ในคดิวาตองการสารสนเทศอะไรบาง  ในการทํางาน  ใน
การควบคมุโครงการ  ในการวางแผน  ในการตัดสนิใจการควบคมุโครงการ  ในการวางแผน  ในการตัดสนิใจ



วิธีคิดความตองการดานสารสนเทศวิธีคิดความตองการดานสารสนเทศ

หากเราไมอยูในสํานกังานหนึ่งเดือน  เมื่อกลับมาเราหากเราไมอยูในสํานกังานหนึ่งเดือน  เมื่อกลับมาเรา
อยากรูอะไรมากที่สดุอยากรูอะไรมากที่สดุ
เราจะเราจะเคเคลมอะไรวาเปนผลงานที่ยอดเยีย่มของเราลมอะไรวาเปนผลงานที่ยอดเยีย่มของเรา
เราจะวดัผลสําเร็จของงานของเราไดอยางไรเราจะวดัผลสําเร็จของงานของเราไดอยางไร
ใครคอืคูแขง   เราอยากรูอะไรบางเกี่ยวกับคูแขงใครคอืคูแขง   เราอยากรูอะไรบางเกี่ยวกับคูแขง
เราสนใจอะไรบางเกี่ยวกับคาใชจาย และงบประมาณเราสนใจอะไรบางเกี่ยวกับคาใชจาย และงบประมาณ



คิดใหลกึตอไปอกีสกันิดคิดใหลกึตอไปอกีสกันิด

เวลานี้เราไดรบัรายงานอะไรบาง   เราอานหรือไม   ถาเวลานี้เราไดรบัรายงานอะไรบาง   เราอานหรือไม   ถา
ไมอานจะเกิดอะไรขึ้น   งานการเสียหรือไมไมอานจะเกิดอะไรขึ้น   งานการเสียหรือไม
เราตองการรายงานอะไรเพิ่มเติมบาง  เราตองการรายงานอะไรเพิ่มเติมบาง  
เราตองการคนหาอะไรในเชิงตรวจสอบบางเราตองการคนหาอะไรในเชิงตรวจสอบบาง
เราตองการรายละเอียดดวนมากนอยแคไหนเราตองการรายละเอียดดวนมากนอยแคไหน
ขอมูลที่จะนํามาทํารายงานนัน้คดิวาหามาไดหรอืไมขอมูลที่จะนํามาทํารายงานนัน้คดิวาหามาไดหรอืไม



ระบบที่หนวยงานควรมีระบบที่หนวยงานควรมี



ระบบงานเอกสารระบบงานเอกสาร--ระบบพื้นฐานขั้นตนระบบพื้นฐานขั้นตน

พิมพเอกสาร จดหมาย รายงานพิมพเอกสาร จดหมาย รายงาน
จัดเก็บเอกสารจัดเก็บเอกสาร//รายงานไวคนและอางอิงรายงานไวคนและอางอิง
การจัดสงเอกสารไปยงัหนวยตาง ๆ ไดรวดเร็วการจัดสงเอกสารไปยงัหนวยตาง ๆ ไดรวดเร็ว
ตัวอยาง เชน คูมือการซอมบํารุงอุปกรณตาง ๆ อาจมีตัวอยาง เชน คูมือการซอมบํารุงอุปกรณตาง ๆ อาจมี
จํานวนมาก ตองคนไดเร็ว ดังนัน้นาจะมีระบบ จํานวนมาก ตองคนไดเร็ว ดังนัน้นาจะมีระบบ Image Image 
Processing Processing 



ระบบงานขอมลูดานตาง ๆ ระบบงานขอมลูดานตาง ๆ 
ขอมูลบุคลากรขอมูลบุคลากร
ขอมูลอุปกรณการสื่อสาร  คอมพิวเตอร และ ฯลฯ ที่มีใชขอมูลอุปกรณการสื่อสาร  คอมพิวเตอร และ ฯลฯ ที่มีใช
ในชุมสาย และ สํานกังานตาง ๆ ในชุมสาย และ สํานกังานตาง ๆ 
ขอมูลแผนที่ขอมูลแผนที่//ภูมิประเทศภูมิประเทศ//ลักษณะประชากร และทองถิ่นลักษณะประชากร และทองถิ่น
ขอมูลลูกคา และ คูคาตางประเทศ  พรอม ขอมูลลูกคา และ คูคาตางประเทศ  พรอม TariffTariff
ขอมูลงบประมาณ   การเงิน และคาใชจายตาง ๆ ขอมูลงบประมาณ   การเงิน และคาใชจายตาง ๆ 



งานสารสนเทศงานสารสนเทศ
ระบบตดิตามทักษะ ประสบการณ การฝกอบรมของระบบตดิตามทักษะ ประสบการณ การฝกอบรมของ
บคุลากรระดบัตาง ๆ บคุลากรระดบัตาง ๆ 
ระบบรายงานการหมดอายุ  การซื้อ การผลิต  การระบบรายงานการหมดอายุ  การซื้อ การผลิต  การ
บํารุงรักษาอุปกรณบํารุงรักษาอุปกรณ
ระบบรายงานความเปลี่ยนแปลงของการใชจายในดานระบบรายงานความเปลี่ยนแปลงของการใชจายในดาน
ตาง ๆตาง ๆ
ระบบตดิตามความกาวหนาดานเทคโนโลยี ระบบตดิตามความกาวหนาดานเทคโนโลยี 



ระบบงานสือ่สารระบบงานสือ่สาร

การจัดสงเอกสารผานระบบสื่อสารโทรคมนาคมการจัดสงเอกสารผานระบบสื่อสารโทรคมนาคม
–– ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
––ภาพลักษณเอกสารภาพลักษณเอกสาร
การคนขอมูลทางไกลผานระบบสือ่สารโทรคมนาคมการคนขอมูลทางไกลผานระบบสือ่สารโทรคมนาคม
การฝกอบรมทางไกลการฝกอบรมทางไกล
การประชมุทางไกลการประชมุทางไกล



ระบบงานอินระบบงานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต

การเชื่อมตอสื่อสารในแบบทีค่อนขางเปดเผยการเชื่อมตอสื่อสารในแบบทีค่อนขางเปดเผย
การประชาสัมพนัธหนวยงานผานอินการประชาสัมพนัธหนวยงานผานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
การขอใชคอมพิวเตอรทางไกลการขอใชคอมพิวเตอรทางไกล
การคนหาขอมูลการคนหาขอมูล//ขาวสารจากแหลงตาง ๆขาวสารจากแหลงตาง ๆ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส



งานสํานักงานอัตโนมัติงานสํานักงานอัตโนมัติ

การนําไอทีมาใชในงานสํานักงาน เชื่อมตอการนําไอทีมาใชในงานสํานักงาน เชื่อมตอ
คอมพิวเตอรใหผูบริหารและแผนกตาง ๆ ใชคอมพิวเตอรใหผูบริหารและแผนกตาง ๆ ใช
อาจเปนระบบภายใน เชน อาจเปนระบบภายใน เชน IntranetIntranet
ชวยใหงานขอมูล  งานสารสนเทศ  งานสื่อสาร มาถึงชวยใหงานขอมูล  งานสารสนเทศ  งานสื่อสาร มาถึง
มือผูบริหารไดมือผูบริหารได



ระบบงานแบบโมระบบงานแบบโมไบลไบล

การใชอินการใชอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต ชวยใหผูบริหารทํางาน ณ ที่ใดก็ได ชวยใหผูบริหารทํางาน ณ ที่ใดก็ได
อาจเปดแนวคดิเรื่อง อาจเปดแนวคดิเรื่อง Telecommuting Telecommuting ไดได
จัดทําระบบใหผูบริหารสามารถคนขอมูลภายในผานจัดทําระบบใหผูบริหารสามารถคนขอมูลภายในผาน
ระบบอินทราเน็ต เชนระบบอินทราเน็ต เชน Lotus Notes Lotus Notes  ไดสะดวก ไดสะดวก
ชวยในงาน ชวยในงาน Presentation Presentation 



จาก จาก EE--Commerce Commerce สู สู EE--GovernmentGovernment



EE--CommerceCommerce

คลื่นลูกใหมของการทําธุรกิจ  หมายถึงคลื่นลูกใหมของการทําธุรกิจ  หมายถึง
––การคาผานระบบอินการคาผานระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
––การประมูลสนิคาผานอินการประมูลสนิคาผานอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
• ประกอบดวย B2B, B2C, B2E

––การชําระเงินมีหลายรูปแบบการชําระเงินมีหลายรูปแบบ



อินอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตยุคปจจุบันยุคปจจุบัน

เชื่อมโยงเครื่องแมขายเชื่อมโยงเครื่องแมขายหลายหลายลานเครื่องลานเครื่อง
มีผูใชประมาณกวามีผูใชประมาณกวาสองรอยสองรอยลานคนลานคน
เปนอภิมหาเครือขายคอมพิวเตอรเปนอภิมหาเครือขายคอมพิวเตอร

อินเทอรเน็ต



องคประกอบระบบอินองคประกอบระบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต
INTERNET

ISPInternet
Router

Modem

Modem

สายเชาประจํา

Leased line

โทรศัพททั่วไป



การประยุกตอินการประยุกตอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตในปจจบุันในปจจบุัน
สื่อสารติดตอทางธุรกิจ  ดวย สื่อสารติดตอทางธุรกิจ  ดวย EE--MailMail
ประชาสัมพันธผลิตภัณฑบรกิารดวย  ประชาสัมพันธผลิตภัณฑบรกิารดวย  World Wide WebWorld Wide Web
คนหาขอมูลขาวสารผาน  คนหาขอมูลขาวสารผาน  WWWWWW
ทําธุรกิจ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสทําธุรกิจ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

--  ขายสนิคา  ขายสนิคา
-- ขายบรกิารขายบรกิาร



อินอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตในภาครัฐในภาครัฐ
ภาครัฐไดประโยชนจากอินภาครัฐไดประโยชนจากอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตมากมาก
การเผยแพรขอมูลขาวสารการเผยแพรขอมูลขาวสาร
การสงไปรษณยีอิเล็กทรอนิกสการสงไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส
การสงขอมูล และใชคอมพิวเตอรทางไกลการสงขอมูล และใชคอมพิวเตอรทางไกล
การใหบรกิารแกประชาชน เพื่อทําการใหบรกิารแกประชาชน เพื่อทําธุธุรกรกรรมรรม เชน  เชน 
การเสยีภาษี การจดทะเบยีนตาง ๆการเสยีภาษี การจดทะเบยีนตาง ๆ
ปจจุบนัรฐับาลกําลังเนนดาน ปจจุบนัรฐับาลกําลังเนนดาน ee--ProcurementProcurement



INTERNET INTERNET -- INTRANETINTRANET

ความสําเร็จของอินความสําเร็จของอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต  ทําใหเกิดอินทราเน็ต  ทําใหเกิดอินทราเน็ต
เครือขายขนาดเล็กในองคกร  ซึ่งใชเทคโนโลยีเครือขายขนาดเล็กในองคกร  ซึ่งใชเทคโนโลยี

    อิน    อินเทอรเน็ตเทอรเน็ต และ โปรแกรมแบบอิน และ โปรแกรมแบบอินเทอรเน็ตเทอรเน็ต แตปอง แตปอง
กันไมใหบคุคลภายนอกเขามาถึงไดกันไมใหบคุคลภายนอกเขามาถึงได
ตอกับโลกอินตอกับโลกอินเทอรเน็ตเทอรเน็ตไดโดยใชไดโดยใช FirewallFirewall เพื่อปองกัน เพื่อปองกัน
ความปลอดภยัความปลอดภยั



ตัวอยางอนิทราเน็ตตัวอยางอนิทราเน็ต
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ROUTER

INTRANET

FIREWALL



GROUPWAREGROUPWARE
ซอฟตแวรสําหรบัสนับสนุนการทาํงานเปนกลุมซอฟตแวรสําหรบัสนับสนุนการทาํงานเปนกลุม
ระบบจัดทําเอกสารรวมกนัระบบจัดทําเอกสารรวมกนั
ระบบบริหารงานโครงการระบบบริหารงานโครงการ
ระบบออกแบบผลติภณัฑรวมกันระบบออกแบบผลติภณัฑรวมกัน
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจกลุมระบบสนับสนุนการตดัสินใจกลุม
ระบบกระแสงานระบบกระแสงานอาจจัดวาเปนกอาจจัดวาเปนกรุปแวรรุปแวรไดได



WORKFLOWWORKFLOW
ซอฟตแวรสําหรบัสนับสนุนการทาํงานเปนกลุมซอฟตแวรสําหรบัสนับสนุนการทาํงานเปนกลุม
ระบบจัดทําเอกสารรวมกนัระบบจัดทําเอกสารรวมกนั
ระบบบริหารงานโครงการระบบบริหารงานโครงการ
ระบบออกแบบผลติภณัฑรวมกันระบบออกแบบผลติภณัฑรวมกัน
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจกลุมระบบสนับสนุนการตดัสินใจกลุม
ระบบกระแสงานระบบกระแสงาน
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ตัวอยางงานอนิทราเน็ตตัวอยางงานอนิทราเน็ต

Lotus NotesLotus Notes
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แนวคิดการพฒันาไอแนวคิดการพฒันาไอซีซีทีที

ผูบริหารระดบัสูงตองเขาใจและสนบัสนุนผูบริหารระดบัสูงตองเขาใจและสนบัสนุน
ตองมบีคุลากรที่เชี่ยวชาญไอตองมบีคุลากรที่เชี่ยวชาญไอซีซีทีที
ตองมีทีมงานติดตามความกาวหนาของไอตองมีทีมงานติดตามความกาวหนาของไอซีซีทีที
ตองมีแผนงานไอทีที่รองรับวสิยัทัศน ภารกิจ วัตถุตองมีแผนงานไอทีที่รองรับวสิยัทัศน ภารกิจ วัตถุ
ประสงค นโยบายและกลยุทธประสงค นโยบายและกลยุทธ
ตองมคีณะผูอํานวยการ บริหาร และพัฒนาไอตองมคีณะผูอํานวยการ บริหาร และพัฒนาไอซีซีทีที



ความสาํเร็จในการพฒันาไอความสาํเร็จในการพฒันาไอซีซีทีที

มีการฝกอบรมใหผูบริหารมีทักษะในการใชไอมีการฝกอบรมใหผูบริหารมีทักษะในการใชไอซีซีทีที
มีระบบคอมพิวเตอรใหใชงานอยางพอเพียงมีระบบคอมพิวเตอรใหใชงานอยางพอเพียง
มีแผนงานดานไอมีแผนงานดานไอซีซีทีที่ชัดเจนทีที่ชัดเจน
พัฒนางานแบบคอยเปนคอยไป อยาจับงานใหญทันทีพัฒนางานแบบคอยเปนคอยไป อยาจับงานใหญทันที
ตองถายทอดความรูในการพัฒนาระบบมาดําเนนิการตองถายทอดความรูในการพัฒนาระบบมาดําเนนิการ
เองใหไดเองใหได



สรุป แนวคิดสรุป แนวคิด

ความเร็วความเร็ว
ความรูความรู
ความรัก                       ความรัก                       รุงโรจนรุงโรจน
ความริเริ่มความริเริ่ม
ความรอบคอบความรอบคอบ



ขอบคุณครับขอบคุณครับ


