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หมายเหตุเบื้องตนหมายเหตุเบื้องตน
สไลดชุดนีจ้ดัทําขึ้นจากสไลดอืน่ ๆ รวมทั้งเนือ้หาใหม ๆ 
สําหรับใชบรรยายใหผูบริหารของการกีฬาแหงประเทศไทย 
ไดเหน็ภาพของการใชไอซีทีในปจจบุัน
สไลดที่เห็นนี้ ผมไมไดตดัทอนหนาจอที่บันทึกโฮมเพจของ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฬีาออก  ดังนัน้ถาหากคุณผูอาน
เปดเขาไปดหูนาโฮมเพจเหลานัน้  ก็อาจจะพบภาพที่แตกตาง
ไปจากที่แสดงในสไลดชุดนี้



เนื้อหาคําบรรยายเนื้อหาคําบรรยาย
ไอทีมคีวามสําคัญอยางไร
การกีฬากับงานไอที
การใชไอทีใน กกท.
เทคโนโลยีกาวหนาที่ควรสนใจ
สรุป



ไอทีมีความสําคัญอยางไรไอทีมีความสําคัญอยางไร



ความหมายของไอทีความหมายของไอที
ไอที ยอมาจาก Information Technology
หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ เทคโนโลยีโทร
คมนาคม
ปจจบุนัยังมผีูใชอกีคําหนึ่งคือ ICT  ยอมาจาก  
Information and Communication Technology
คําหลังนีน้ิยมใชในงานการศึกษา  และมีผูใชมากขึ้น



ความสาํคัญของคอมพิวเตอรความสาํคัญของคอมพิวเตอร
แรกเริ่มเดิมทีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการคํานวณ
งานแรก คือการคํานวณวิถีกระสุนปนใหญ และ คํานวณสม
การสําหรับสรางระเบิดปรมาณู สมัย WW2
งานตอมาคอื การคํานวณสถิติประชากร ในการสํามโน
ประชากรของสรอ.   เมื่อไทยนําคอมพิวเตอรเครื่องแรกเขา
มาใชก็เพือ่ในการคํานวณสถิติสํารวจประชากรเชนกนั
งานนีน้ิยมเรียกวา การประมวลผลขอมูล



ความสาํคัญของคอมพิวเตอร ความสาํคัญของคอมพิวเตอร 22
ประมวลผล และ คํานวณ งานตาง ๆ ไดรวดเร็ว และแมนยํา
จดัเกบ็ขอมลูไดมากมายมหาศาล 
คนหาขอมูลที่จัดเก็บไดอยางรวดเร็ว
ทํางานกับขอมลูไดหลายรูปแบบ
ทํางานเสมอืนเปนศนูยประสาท ที่สั่งการไดโดยอตัโนมตัิ



ความสาํคัญของงานโทรคมนาคมความสาํคัญของงานโทรคมนาคม
คอมพิวเตอรตั้งอยูกับที่  ในอดตีเราตองเดนิไปหาเครื่อง
ระบบโทรคมนาคม ทําใหเราสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร
ไดจากทั่วโลกโดยไมตองเดนิ
โทรคมนาคมจงึชวยทําใหเกดิงานประยุกตแบบใหม อาทิ

ระบบระบบ ATM ATM ของธนาคารของธนาคาร
ระบบ ระบบ Internet Internet ชวยสื่อสารงานโอลิมปกชวยสื่อสารงานโอลิมปก
ระบบจองบัตรโดยสารเครื่องบนิและเช็คอินขึ้นเครื่องระบบจองบัตรโดยสารเครื่องบนิและเช็คอินขึ้นเครื่อง



หนวยงานทุกแหงตองใชไอทีหนวยงานทุกแหงตองใชไอที
ไอทีเปนเครื่องมือสําคัญของทุกหนวยงาน

ชวยในการจัดเก็บขอมูลจํานวนมหาศาลชวยในการจัดเก็บขอมูลจํานวนมหาศาล
ชวยในการคนหาขอมูลที่จดัเก็บไวไดอยางรวดเร็วชวยในการคนหาขอมูลที่จดัเก็บไวไดอยางรวดเร็ว
ชวยในการคํานวณสถิติ ประมวลผล ไดอยางแมนยําชวยในการคํานวณสถิติ ประมวลผล ไดอยางแมนยํา
ชวยในการจัดทํารายงานหลากหลายรูปแบบชวยในการจัดทํารายงานหลากหลายรูปแบบ
ชวยในการเปนเครื่องมือสวนตัวของผูบริหารชวยในการเปนเครื่องมือสวนตัวของผูบริหาร
เปนกลยุทธสําคัญของหนวยงานในการแขงขันเปนกลยุทธสําคัญของหนวยงานในการแขงขัน



การกฬีากับงานไอทีการกฬีากับงานไอที



การประยุกตไอทีกบังานกฬีาการประยุกตไอทีกบังานกฬีา
การเก็บรวบรวมสถิติกฬีา
งานวิทยาศาสตรการกีฬา
งานเผยแพรความรูดานกีฬา
งานประชาสัมพนัธเกมกีฬา
งานบริหารการกีฬา



กฬีากับสถติิกฬีากับสถติิ
การแขงขันกีฬาปจจุบนันีน้ิยมนําเสนอในรูปสถิตดิวย

นักมวยเคยชกมากี่ครั้ง ชนะเทาใด แพเทาใดนักมวยเคยชกมากี่ครั้ง ชนะเทาใด แพเทาใด
นักเทนนิสเคยพบกันมากี่ครั้ง  ใครแพ ใครชนะ  นักเทนนิสเคยพบกันมากี่ครั้ง  ใครแพ ใครชนะ  เสิรฟเสิรฟเร็วเทาใด  เร็วเทาใด  
เสิรฟเสิรฟครั้งแรกไดกี่ครั้งแรกไดกี่เปอรเซนตเปอรเซนต  ชนะใน  ชนะในเสิรฟเสิรฟครั้งแรกกี่ครั้งแรกกี่ เปอรเซนตเปอรเซนต
นักวิ่งเคยทําสถิติดีที่สุดเทาใด  นักวิ่งเคยทําสถิติดีที่สุดเทาใด  

การจัดเก็บสถิติจาํเปนตองใชอุปกรณอัตโนมตัเิขาชวย
ใชคอมพิวเตอรบันทึกและเกบ็สถิติ





งานวิทยาศาสตรการกฬีางานวิทยาศาสตรการกฬีา
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาการกีฬา
อุปกรณไอทีมีความจําเปนอยางยิ่ง

การเก็บและวเิคราะหขอมลูสมรรถภาพนักกีฬาแตละคนการเก็บและวเิคราะหขอมลูสมรรถภาพนักกีฬาแตละคน
การใชอุปกรณไอทีในการศึกษาการเคลื่อนไหวของรางกายการใชอุปกรณไอทีในการศึกษาการเคลื่อนไหวของรางกาย
การใชคอมพวิเตอร การใชคอมพวิเตอร Simulate Simulate การเคลื่อนไหวรางกายการเคลื่อนไหวรางกาย





งานเผยแพรความรูดานกฬีางานเผยแพรความรูดานกฬีา
ปจจบุนันิยมใชเว็บในการเผยแพร
มีเว็บไซตประเภทนีจ้ํานวนมาก
มีทั้งที่จดัทําโดยองคกร และ บุคคล
ของไทยยังมีคอนขางนอย













การประชาสัมพันธเกมกฬีาการประชาสัมพันธเกมกฬีา
ปจจบุนันิยมใชอนิเทอรเน็ต
จดัทําประกาศประชาสัมพนัธรายละเอียด
เอื้ออํานวยใหนกักฬีา หรือ สมาคมกีฬาสมัครเขาแขงขัน
ใหขาวสารเกี่ยวกับที่พัก  และกําหนดการแขงขัน
ใหขาวสารอืน่ ๆ 

















การบริหารงานกฬีาการบริหารงานกฬีา
เปนหนาที่ของ กทท?
งานธรุการทั่วไป
งานบญัชี
งานบคุลากร
งานประชาสัมพนัธ
งานฐานขอมูล





งานธุรการทั่วไปงานธุรการทั่วไป
ตองการความสะดวกรวดเร็ว
งานดานเอกสาร
งานตดิตอสือ่สาร
งานขอมลูขาวสารราชการ
งานประชาสัมพนัธ



งานบัญช ีงานบัญช ี-- งบประมาณ งบประมาณ
จําเปนอยางยิ่งตอทุกองคกร
การตั้ง และ เบิกจายงบประมาณ
บัญชรีายจาย
บัญชีเงินเดอืน
บัญชผีูบริจาค
บัญชพีัสดุ



งานบุคลากรงานบุคลากร
การจัดเก็บขอมูลบุคลากรเปนระบบ Personnel 
Information System หรือ Human Resource Information 
System
เก็บรายละเอียดเกีย่วกับบุคลากรของ กกท. รวมไปถึงขอมูล
เกี่ยวกับตําแหนง  การเลื่อนตําแหนง  ผลงาน  ประสบการณ 
การฝกอบรม  ฯลฯ
กําลังไดรับความสนใจอยางยิ่งจากทุกวงการ



งานประชาสัมพันธงานประชาสัมพันธ
กกท. เกี่ยวของกับประชาชนทุกเพศ และ วัย  อีกทั้งยังเกี่ยว
ของกบัสมาคมกฬีาจํานวนมาก
จําเปนตองจดัรูปแบบการประชาสัมพนัธใหเหมาะสม  
เพราะการสื่อสารเปนหัวใจของสังคมยุคใหม
ไอทีชวยในการประชาสัมพนัธไดหลายรูปแบบ  การจัดทํา 
Home Page,  การจดัทําแผนพับ, โปสเตอร, การแจกขาว  
การสงขาวจากสถานที่แขงขันที่อยูหางไกล



งานฐานขอมลูงานฐานขอมลู
กกท. จําเปนตองเก็บขอมลูจาํนวนมาก  เมื่อเกบ็แลวตองคน
หาออกมาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว

ขอมูลสมาคมกีฬา  ผลงาน และ ผูบริหารขอมูลสมาคมกีฬา  ผลงาน และ ผูบริหาร
ขอมูลการจัดกีฬาระดับชาติ  ระดับเขต  ระดับจังหวัด ฯลฯขอมูลการจัดกีฬาระดับชาติ  ระดับเขต  ระดับจังหวัด ฯลฯ
ขอมูลนักกีฬา  และ ผลงานขอมูลนักกีฬา  และ ผลงาน
ขอมูลสถิติกีฬาเขต  กีฬาระดับโลกขอมูลสถิติกีฬาเขต  กีฬาระดับโลก
ฯลฯฯลฯ



เทคโนโลยกีาวหนาที่ควรสนใจเทคโนโลยกีาวหนาที่ควรสนใจ



เทคโนโลยสีําหรับเกบ็ขอมลูเทคโนโลยสีําหรับเกบ็ขอมลู
ขอมูลเปนเรื่องจําเปนที่สุด
ที่สําคัญคือจะตองเก็บขอมูลไดรวดเร็วทันใจ
งานกฬีาตองการอุปกรณสําหรับตรวจจบัเหตกุารณ และ
บันทกึขอมลูเกี่ยวกับเหตกุารณนัน้อยางรวดเร็ว
ที่ใชมากคือ Barcode สําหรับนกักฬีา และ อุปกรณ
Sensor ตาง ๆ สําหรับตรวจจบัสิ่งที่เกดิขึ้น



เทคโนโลยฐีานขอมลูเทคโนโลยฐีานขอมลู
จําเปนสําหรับบันทึกขอมูลจํานวนมากเปนหมวดหมู
ที่สําคัญคือตองคนหาขอมลูออกมาไดรวดเร็ว
ฐานขอมลูเปนพื้นฐานของงานประยุกตไอทีทุกระบบ
กกท. จําเปนตองลงทุนจดัเกบ็ขอมลูอยางจริงจัง และ ตอ
เนือ่ง   หากไมเกบ็เอาไวขอมูลนัน้จะหายไปตลอดกาล
กกท. จําเปนตองจดัใหมีผูบริหารฐานขอมูล



คลังขอมลู และ การขุดเหมอืงขอมลูคลังขอมลู และ การขุดเหมอืงขอมลู
Data Warehouse  แนวคิดใหมในการนําขอมูลการดําเนิน
งานที่จบสิน้แลวมาแยกเก็บไวเปนหมวดหมู
Data Mining  แนวคดิในการนําขอมลูจากคลงัขอมลูมา
วิเคราะหใหเห็นความสัมพันธระหวางขอมลูตาง ๆ 

นักกีฬาจากโรงเรียนใด เกงทางดานใดนักกีฬาจากโรงเรียนใด เกงทางดานใด
นักกีฬาจากจังหวัดใด เกงทางดานใดนักกีฬาจากจังหวัดใด เกงทางดานใด
นักกีฬาที่มีพืน้ฐานครอบครัวแบบใด  เกงทางดานใดนักกีฬาที่มีพืน้ฐานครอบครัวแบบใด  เกงทางดานใด



เทคโนโลยภีาพลกัษณเทคโนโลยภีาพลกัษณ
การประมวลภาพลกัษณ คือ Image Processing 
ใชสําหรับนําภาพที่สะแกนไวมาตรวจสอบ และแปลงเปนขอ
มูลสําหรับนําไปใชงาน
เชน สะแกนเอกสารแลวแปลงเปนขอความ  ใชโปรแกรมที่
เรียกวา Optical Character Recognition 
เหมาะกับการนําเอกสารเกามาจดัเกบ็เอาไวเปนจดหมายเหตุ



กลองดิจิทัลกลองดิจิทัล
กลองดจิิทัล ใชเทคโนโลยีภาพลกัษณ
เมื่อใชกลองถายภาพเอกสารแลวจะนําภาพนั้นมาแกไขดัด
แปลงไมได  ภาพที่ถายไดอยูในรูปแบบแฟมดจิิทัล
เมื่อถายภาพกีฬาแลวสามารถสงทางไกลไปยังสํานักพมิพ 
หรือ นําไปออกรายการโทรทัศนไดทันที
ใชในการตรวจสอบเหตกุารณที่เกดิขึ้นในระหวางการแขงขัน
กีฬาไดอยางรวดเร็ว



คอมพวิเตอรขนาดกระเปาคอมพวิเตอรขนาดกระเปา
เรียกกนัวา PDA – Personal Digitl Assistant
เครื่องที่นิยมกนัมากคอื Palm
ตอมามี Pocket PC ออกมาจําหนาย  ทํางานไดเหมือนเครื่อง 
PC ทั่วไป  แตในสเกลที่เล็กกวา
สามารถรับขอความเปนลายมือเขียน แลวแปลงเปนตัวพิมพ
ในระบบคอมพิวเตอรได



เทคโนโลยีแอนิเมชนัเทคโนโลยีแอนิเมชนั
Animation คือการสรางภาพเคลือ่นไหวในคอมพิวเตอร
ตัวอยางเชน ภาพยนตร Jurassic Park หรือ Toy Story
มีความสําคัญในดานการประชาสัมพันธ  ความบันเทิง  เกม
คอมพิวเตอร
เปนงานยาก  ตองการสรางคนที่มีความรูและประสบการณ
ทางดานนีอ้กีมาก  นาจะเหมาะกับการทําบทเรียนดานกีฬา



การสอนใชคอมพวิเตอรชวยการสอนใชคอมพวิเตอรชวย
Computer Aided Instruction หรือ CAI
มีมานานแลว  แตไมไดรับความสนใจในระยะแรก เพราะ
ตองการคอมพิวเตอรที่มีพลังสูง และ ราคาถูก
ปจจบุนั มีผูจดัทําบทเรียน CAI ออกมาจําหนายมากขึ้นใน
รูปแบบแผน CD 
ปจจบุนับรรจุทั้งภาพ และ เสียง ลงไปได ทําใหนาสนใจใชใน
การเรียนรูมากขึ้น



มลัติมีเดียมลัติมีเดีย
Multimedia  เปนเทคโนโลยีที่รวมสื่อทั้งตัวอกัษร ภาพ ภาพ
เคลือ่นไหว และ เสียงเขาดวยกนั
แตกตางจากโทรทัศนตรงที่สามารถโตตอบได
เปนพื้นฐานที่ทําใหงาน CAI และ อินเทอรเน็ตเติบโต  
ระบบมัลตมิเีดียสําหรับงานกีฬานาสนใจมาก  โดยเฉพาะคือ
ใชเก็บภาพขณะในหลวงทรงเรือแขงขันอนัเปนภาพประวัติ
ศาสตร   และเก็บประวัติของนกักฬีาเดน ๆ 



ไฮเปอรเทกซไฮเปอรเทกซ
Hypertext คือ เอกสารหลายมติิ
เปนพื้นฐานของระบบ World Wide Web ที่ทําใหเรา
สามารถขามเนือ้หาที่กําลังอานไปยังจดุอืน่ ๆ ไดโดยเพียงแต
คลกิเมาสตรงคําหรือหัวขอที่ตองการจะอานตอไปเทานั้น
ปจจบุนัไดผสมผสานกับมัลตมิเีดีย  เกดิเปน Hypermedia



กกทกกท.. กับการพฒันางานไอที กับการพฒันางานไอที



ความสาํเร็จในการดําเนินงานความสาํเร็จในการดําเนินงาน
Commitment to Perform
Ability to Perform
Perform using Key Practices
Measurement and Analysis
Verifying Implementation



Commitment to PerformCommitment to Perform
ผูบริหารตองสนใจ และ สนับสนนุ
กําหนดวิสัยทัศน  และ นโยบาย 
สั่งการใหจัดทําแผนแมบท
ตดิตามรับฟงความกาวหนาในการดําเนินงาน
ชวยเหลอื และ แกไขปญหาในการดําเนนิงาน
สงเสริมใหมีการปรับปรุงการดําเนนิงานอยูเสมอ



Ability to PerformAbility to Perform
งานทั้งหมดจะสําเร็จถาหากมี “Ability”
ผูบริหารรูและเขาใจผลกระทบของไอที และ ใชไอทีเปน
มีผูดําเนนิงานไอที ที่มีความรู ประสบการณ ในการทํางาน 
หากยังรูไมพอตองไดรับการฝกอบรมใหพอ  
อุปกรณไอทีตองพรอมและพอเพียง
งบประมาณตองพรอมและพอเพียง



Perform using Key PracticesPerform using Key Practices
การดําเนินงานตองใชแนวทางที่ดีที่สุด
ใชวิธีการที่เปนมาตรฐานและพิสูจนแลว
หากไมมีประสบการณมากพอ  ตองศึกษาและเสาะหาแนว
ทางจากผูรู  เชน จากอนิเทอรเน็ต
จดจําผลการดําเนินงานเอาไวเปนแนวทางของหนวยงานใน
อนาคต



Measurement and AnalysisMeasurement and Analysis
การดําเนินงานตองคอยวัดผลงานตลอดเวลา
เริ่มตนดวยการกําหนด KPI
พิจารณาวา KPI นัน้มปีระโยชน และ ทําใหทราบเหตกุารณ
ที่เกิดขึ้นไดจริง รวมทั้งเขาใจปญหาที่เกิดขึ้นดวย
กําหนดในขั้นตอนการทํางานใหมกีารวัดผลจริง  
มีการตรวจสอบวาผูปฏิบัตงิานทํางานตามขั้นตอนจริง



Verifying ImplementationVerifying Implementation
สงผลการวัดความกาวหนาของการดําเนินงานไปใหผูบริหาร
ที่เกี่ยวของ
ผูบริหารพิจารณาตรวจสอบผลการทํางานวามีปญหาหรือไม  
หากมีปญหาตองดําเนนิการแกไข
พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนนิงานใหดียิ่งขึ้น
ไปอีกในอนาคต



แนวทางการดําเนินงานแนวทางการดําเนินงาน
วางแผนดานไอที
วางแผนการพัฒนาระบบ และ ฐานขอมลู
วางแผนการใหบริการไอที
วางแผนการพัฒนาบุคลากรไอที
วางแผนการปรับปรุงอุปกรณไอที
วางแผนการประชาสัมพันธไอที



วางแผนแมบทไอทีวางแผนแมบทไอที
กกท. จาํเปนจะตองวางแผนแมบทไอที
แตกอนอื่น กกท. จะตองมีแผนกลยุทธกอน
แผนแมบทไอทีตองสอดคลองกับแผนกล
ยุทธ
กําหนดวิสัยทัศนในการใชไอทีเปนเครื่อง
มือสนับสนุน และ ดาํเนินการ
วางทิศทางการดําเนินงาน  ระบบ  กําลังคน 
งบประมาณ 



วางแผนการพฒันาระบบวางแผนการพฒันาระบบ
กําหนดใหชดัเจนวาตองการ
ระบบอะไรบางทั้ง กกท.
จําเปนตองมีฐานขอมูลอะไรบาง
วางแผนการพัฒนาใหเหมาะสม

จางบุคคลภายนอกจางบุคคลภายนอก
ทําเอง ทําเอง 
OutsourceOutsource



วางแผนการใหบริการไอทีวางแผนการใหบริการไอที
นโยบายการใหบริการ
แนวทางการฝกอบรมผูใช
แนวทางการสนับสนนุผูใช
วิธีการแกไขปญหาใหผูใช
ประเมนิความพอใจของผูใช
การปรับปรุงบริการ



วางแผนการพฒันาบุคลากรวางแผนการพฒันาบุคลากร
ผูบริหาร และบุคลากรตองเขาใจ
และใชไอทีเปน
บุคลากรตองแกไขปญหาไอทีได
เองระดบัหนึ่ง
บุคลากรไอทีตองเรียนรูเรื่องใหม
วางแผนและกําหนดงบประมาณ
ใหพอ



วางแผนการปรับปรุงอุปกรณไอทีวางแผนการปรับปรุงอุปกรณไอที
อุปกรณไอทีไมตองใหมทุกปแตตอง
ใชงานได และมีพอเพียง
กําหนดนโยบายการจัดซือ้ใหชัด
กําหนดมาตรฐานขั้นต่ําใหแนนอน
ตรวจสอบ Capacity ของระบบเสมอ
พยายามปรับ (tune) ระบบตลอด
เวลา



วางแผนการประชาสมัพนัธไอทีวางแผนการประชาสมัพนัธไอที
สรางภาพลักษณที่ดีของไอทีตลอด
เวลา
ไอทีคือ enabler
ไอทีคือ helper
ไอทีคือ supporter
ไอทีคืออนาคตทีห่ลกีเลี่ยงไมได
ทุกคนตองใชไอที



สรุปสรุป
งานกีฬาทุกวันนี้ตองเกี่ยวของกับ
ไอที
กกท. จะตองวางแผนแมบทไอที
ใหเยี่ยม
ผูบริหาร กกท. จะตองมี 
commitment ดานไอที
การดําเนินการควรอาศัย Best 
practices



คําถามคําถาม


