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เนื้อหาคํ าบรรยาย
มีอะไรรออยูในป 2000
ปญหาที่ตองรีบแกไข
ใครกํ าลังทํ าอะไรอยูบาง
รัฐบาลจะทํ าอะไร



ครึ่งศตวรรษของคอมพิวเตอร
จาก เอนนิแอค สู พีซี และ เว็บทีวี
จากเครื่องขนาดใหญไปสูขนาดพกพา
จากมือผูเชี่ยวชาญไปสูมือชาวบาน
จากภาษาที่ซับซอนไปสูภาษาพูด



ทุกอยางกํ าลังไปไดดี
หนวยงานหางรานเริ่มสนใจ
ผูบริหารเริ่มเรียนรู
นักธุรกิจเริ่มเห็นชองทางการคา
นักศึกษานักเรียนเริ่มมีโอกาส
ชาวบานเริ่มเขาใจ



แตปญหาก็กํ าลังรอเราอยู
ปญหาเศรษฐกิจถดถอย
ปญหาปค.ศ. 2000  ในคอมพิวเตอร
ปญหาการขาดแคลนบุคลากร
ปญหาการขาดสภาพคลองดานการเงิน
ปญหาการขาดเทคโนโลยี



ปญหาป ค.ศ. 2000
เรียกกันยอ ๆ วา ปญหา Y2K
เกิดจากการใชเลขทายปเพียง 2 หลัก

       ในการเก็บบันทึกขอมูลวันที่
       ในการสรางวงจรนาฬิกาของเครื่อง



ทํ าไมจึงใชเลข ทํ าไมจึงใชเลข 22 หลัก หลัก
ความจํ ากัดของเนื้อที่บนบัตรเจาะรูในอดีตความจํ ากัดของเนื้อที่บนบัตรเจาะรูในอดีต
เนื้อที่บนจานแมเหล็กมีนอยเนื้อที่บนจานแมเหล็กมีนอย
ความเคยชินที่จะเขียนหรือใชเลขยอ ๆความเคยชินที่จะเขียนหรือใชเลขยอ ๆ
ความงายที่จะพัฒนาและสรางวงจร ความงายที่จะพัฒนาและสรางวงจร 2 2 หลักหลัก
ความจํ าเปนดาน ความจํ าเปนดาน  Backward compatibility Backward compatibility



ปญหาปญหาอยูที่ไหนอยูที่ไหน
คอมพิวเตอรทุกขนาดคอมพิวเตอรทุกขนาด
อุปกรณที่มีวงจรนาฬิกาฝ งอยูขางในอุปกรณที่มีวงจรนาฬิกาฝ งอยูขางใน
ระบบระบบปฏิบัติการ เชน ปฏิบัติการ เชน  Windows  Unix  MVS Windows  Unix  MVS
โปรแกรมประมวลผลโปรแกรมประมวลผล
ขอมูลในฐานขอมูลที่มีวันที่เปนเลขสองหลักขอมูลในฐานขอมูลที่มีวันที่เปนเลขสองหลัก



การคํ านวณอายุตองใชวันที่
ตัวอยาง  เกิดวันที่  26  มิย. 1970

                วันนี้วันที่   26  มิย. 1998
   คํ านวณอายุโดยการนํ าวันที่มาลบกัน
                            980626 _
                        700626
                        280000



การคํ านวณอายุจะผิด !!!
เมื่อถึงป 2000  เลขทายปจะเหลือ 00   ดังนั้น
เมื่อนํ าไปคํ านวณอายุ    จะไดดังนี้

                    000626_
                    700626
                   -700000



จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคํ านวณผิด?
การคํ านวณดอกเบี้ยจะผิด
การคํ านวณวันสิ้นอายุจะผิด
การคํ านวณเกษียณอายุจะผิด
การคํ านวณที่เกี่ยวกับปจะผิด



แนวทางแกปญหาขอมูล
ตองตรวจสอบขอมูลที่เก็บไวเดิม
แกไขเลขปค.ศ. เปน 4 หลัก
แกไขโปรแกรมที่อานเลขปค.ศ. ใหอาน
เลขครบ 4 หลัก  และ แกไขรายงานให
พิมพเลขปใหถูกตอง



ขอดีของวิธีนี้ขอดีของวิธีนี้
เปนการแกที่ถาวร  และ สมบูรณที่สุดเปนการแกที่ถาวร  และ สมบูรณที่สุด
เขาใจไดงาย   ทํ าไดงาย และ ทดสอบงายเขาใจไดงาย   ทํ าไดงาย และ ทดสอบงาย
มีมีความเสี่ยงนอย   เพราะเปนการแกขอมูลปทุกความเสี่ยงนอย   เพราะเปนการแกขอมูลปทุก
จุด  ไมตองกังวลวาจะทํ าใหจุด  ไมตองกังวลวาจะทํ าใหเกิดเกิดความเขาใจผิดในความเขาใจผิดใน
การอานเลขสองหลักผิดเปนศตวรรษอื่นการอานเลขสองหลักผิดเปนศตวรรษอื่น



ขอเสียของวิธีนี้ขอเสียของวิธีนี้
ตองใชเนื้อที่ในแฟมและฐานขอมูลมากขึ้นตองใชเนื้อที่ในแฟมและฐานขอมูลมากขึ้น
เพราะเพราะตองตองขยายเขตขอมูลขยายเขตขอมูล
การจัดการและการทดสอบการแกไขซับซอนมากการจัดการและการทดสอบการแกไขซับซอนมาก
อาจมีผลอาจมีผลตอตอความเร็วในการทํ างานของระบบความเร็วในการทํ างานของระบบ
ทํ าใหผูใชตองปอนขอมูล ทํ าใหผูใชตองปอนขอมูล 4 4  หลักโดยไมจํ าเปน หลักโดยไมจํ าเปน



ปญหางายแตแกไขยาก
ไมไดเขียนโปรแกรมเอง
คนเขียนโปรแกรมไมอยูแลว
ไมมีโปรแกรมตนฉบับที่อานรูเรื่อง
ไมรูวาจะแกตรงไหนเพราะขาดเอกสาร
ไมมีคนจะแกปญหาให



ปญหางายแตแกไขยาก
การการปรับแกขอมูลจากเลข ปรับแกขอมูลจากเลข 2 2 หลัก เปน หลัก เปน 44 หลัก ใน หลัก ใน
แฟมขอมูล  ตองตามดวยการแกโปรแกรมที่อานแฟมขอมูล  ตองตามดวยการแกโปรแกรมที่อาน
แฟมขอมูลนั้นทุกโปรแกรม   และตองแกในแฟมขอมูลนั้นทุกโปรแกรม   และตองแกใน
โปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวยโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย
ปญหาคือไมรูวาจะตองแกในแฟมใด และปญหาคือไมรูวาจะตองแกในแฟมใด และ
โปรแกรมใดบาง  และโปรแกรมที่ตองแกมีมากโปรแกรมใดบาง  และโปรแกรมที่ตองแกมีมาก



วิธีการแกไขแบบ วิธีการแกไขแบบ Fixed WindowFixed Window
วิธีแกแบบนี้ไมตองเปลี่ยนขอมูลเปนเลข วิธีแกแบบนี้ไมตองเปลี่ยนขอมูลเปนเลข   44 หลัก หลัก
แตใหแกโปรแกรมอยางเดียว  คือเพิ่มคํ าสั่งใหแตใหแกโปรแกรมอยางเดียว  คือเพิ่มคํ าสั่งให
คอมพิวเตอรรูวาหากขอมูลปที่เปนเลขสองหลักคอมพิวเตอรรูวาหากขอมูลปที่เปนเลขสองหลัก
มีคาระหวาง มีคาระหวาง 00 00 ถึง ถึง 20 20 แสดงวาเปนป แสดงวาเปนป 2000 2000 ขึ้นไปขึ้นไป
แตถามีคามากกวา แตถามีคามากกวา 20 20 แสดงวาเปนปที่เลขสองตัวแสดงวาเปนปที่เลขสองตัว
หนาเปน หนาเปน 19 19    เชน  ป  เชน  ป 87 87 คือป คือป 19871987



ขอดีของวิธีนี้ขอดีของวิธีนี้
ผูใชยังคงปอนขอมูลเปนเลข ผูใชยังคงปอนขอมูลเปนเลข  2  2 หลักหลัก
แกไขโปรแกรมไดงายแกไขโปรแกรมไดงาย
ไมตองแกแฟมขอมูลหรือฐานขอมูลไมตองแกแฟมขอมูลหรือฐานขอมูล
มีประโยชนในกรณีที่กํ าลังจะเลิกใชโปรแกรมนั้นมีประโยชนในกรณีที่กํ าลังจะเลิกใชโปรแกรมนั้น
ในในอนาคต  และเราตองการวิธีแกปญหาระยะสั้นอนาคต  และเราตองการวิธีแกปญหาระยะสั้น



ขอเสียของวิธีนี้ขอเสียของวิธีนี้
ไมใชวิธีการแกที่ถาวร   อาจตองแกไขทุกปไมใชวิธีการแกที่ถาวร   อาจตองแกไขทุกป
มีปญหาหากตองใชขอมูลปเกิน 100  ปมีปญหาหากตองใชขอมูลปเกิน 100  ป
อาจทํ าใหการทํ างานชาลงหากตองคํ านวณบอยอาจทํ าใหการทํ างานชาลงหากตองคํ านวณบอย
โปรแกรมอื่น ๆ ที่ไดรับโปรแกรมอื่น ๆ ที่ไดรับเอาทพุตเอาทพุตจากการใชเทคนิคจากการใชเทคนิค
นี้จะตองใชขอสมมุติในดานปแบบเดียวกัน  คือนี้จะตองใชขอสมมุติในดานปแบบเดียวกัน  คือ
กํ าหนดพิสัยปเอาไวเหมือนกันกํ าหนดพิสัยปเอาไวเหมือนกัน



รวมแลวก็คือแกโปรแกรมรวมแลวก็คือแกโปรแกรม
ไมวาจะแกโดยวิธีใด  โดยพื้นฐานแลวก็คือการแกไมวาจะแกโดยวิธีใด  โดยพื้นฐานแลวก็คือการแก
โปรแกรมนั่นเองโปรแกรมนั่นเอง
ปญหาปญหาคือปจจุบันนี้เราไมมีกํ าลังคนที่เปนนักคือปจจุบันนี้เราไมมีกํ าลังคนที่เปนนัก
โปรแกรมมากพอที่จะแกไขโปรแกรมโปรแกรมมากพอที่จะแกไขโปรแกรม
ธนาคารหลายแหงไมมีคนจะพัฒนางานใหมธนาคารหลายแหงไมมีคนจะพัฒนางานใหม
เพราะตองใชกํ าลังคนที่เพราะตองใชกํ าลังคนที่มีมีอยูสํ าหรับแกไขปญหานี้อยูสํ าหรับแกไขปญหานี้



หากไมแกไขจะเปนอยางไรหากไมแกไขจะเปนอยางไร
การจัดเรียง การจัดเรียง (sort) (sort) รายงานอาจผิด เพราะ รายงานอาจผิด เพราะ   00 00   จะจะ
มากอน มากอน   9999
การสื่อสารกับบุคคลอื่นจะผิดพลาด  หากเราสงการสื่อสารกับบุคคลอื่นจะผิดพลาด  หากเราสง
เลขปเพียงสองตัว  แต โปรแกรมตองการรับสี่ตัวเลขปเพียงสองตัว  แต โปรแกรมตองการรับสี่ตัว
ผลกระทบจะบานปลายไปเปนปญหาของผูอื่นผลกระทบจะบานปลายไปเปนปญหาของผูอื่น



ปญหาวงจรนาฬิกาของเครื่อง
วงจรนาฬิกาบอกเลขเพียงสองหลัก
การคํ านวณปเปนเลขสี่หลักตองบวกดวยเลข
1900 กอนแสดงบนจอ หรือ พิมพ
เมื่อถึงป 2000 วงจรก็จะบอกเพียง 00  และทํ า
ใหบอกเปนป 1900



ผลของความผิดพลาด
การคํ านวณวันในสัปดาหจะผิดพลาด
1 มค. 2000 ตองเปนวันเสาร แตการ
คํ านวณจะผิดไปกลายเปนวันอื่น
อาจมีผลตองานประยุกตที่ตองใชวัน
เปนหลัก เชน เสนทางบิน ฯลฯ



สาเหตุคือ EMBEDDED SYSTEM
โลกผลิตชิปที่มีวงจรนาฬิกาสํ าหรับใชกับอุปกรณ
ตาง ๆ ปละหลายพันลานชิ้น
ชิปเหลานี้อยูในเครื่องมือวิทยาศาสตร  รถยนต
อุปกรณการแพทย  ดาวเทียม  เครื่องมือสื่อสาร
ยกตัวอยางเชน กลองถายรูปที่บอกวันที่ได ก็มีวง
จรสํ าหรับบอกปเพียงสองหลักเทานั้น



ตัวอยางเรื่องที่อาจเปนปญหา
ลิฟตอาจจะไมทํ างาน
ดาวเทียม GPS บอกตํ าแหนงผิดพลาด
อุปกรณในเครื่องบินบอกตํ าแหนงผิด
อุปกรณควบคุมเครื่องจักรทํ างานผิด
อุปกรณในหอง ICU   ไมทํ างาน



ปญหาในพีซีปญหาในพีซี
พีซีอาจประสบปญหา พีซีอาจประสบปญหา  Y2K  Y2K   อันเนื่องมาจากวงอันเนื่องมาจากวง
จรสัญญาณนาฬิกาทํ างานผิด  โดยเฉพาะเครื่องจรสัญญาณนาฬิกาทํ างานผิด  โดยเฉพาะเครื่อง
รุนเกาที่ผลิตมานานแลวรุนเกาที่ผลิตมานานแลว
ปญหาอาจปญหาอาจจะจะอยูใน อยูใน  BIOS  BIOS  ของเครื่อง และ อาจ ของเครื่อง และ อาจ
อยูในอยูในระบบระบบปฏิบัติการ ปฏิบัติการ  Windows 95, Windows Windows 95, Windows
NT NT    หรือ  หรือ   Netware Netware 3.12 3.12 และ และ  4.11 4.11



การทดสอบปญหาการทดสอบปญหา Y2K  Y2K ในพีซีในพีซี
สํ ารองขอมูลและโปรแกรมจากฮารดดิสกไวกอนสํ ารองขอมูลและโปรแกรมจากฮารดดิสกไวกอน
ลองตั้งวันที่เปน ลองตั้งวันที่เปน 31-12-99 31-12-99   และ ตั้งเวลาใหเปนและ ตั้งเวลาใหเปน
23.58 23.58 นาฬิกานาฬิกา
ปลอยเวลาใหเดินไปแลวดูวาปลอยเวลาใหเดินไปแลวดูวาเวเวลาเปนป ลาเปนป 2000?2000?
ปดเครื่องแลวเปดใหมเพื่อดูวาบอกปถูกหรือไมปดเครื่องแลวเปดใหมเพื่อดูวาบอกปถูกหรือไม



ปญหาที่เปนไปไดอีกอยางปญหาที่เปนไปไดอีกอยาง
ในอดีต  คนเขียนโปรแกรมบางคนชอบใชวันที่ในอดีต  คนเขียนโปรแกรมบางคนชอบใชวันที่
แปลก ๆ เชน แปลก ๆ เชน 9/9/99 9/9/99 เปนขอมูลสุดทายเพื่อใหเปนขอมูลสุดทายเพื่อให
คอมพิวเตอรรูวาหมดขอมูลเพียงนี้คอมพิวเตอรรูวาหมดขอมูลเพียงนี้
โปรแกรมนี้จะทํ างานไมไดเมื่อถึงวันที่กํ าหนดโปรแกรมนี้จะทํ างานไมไดเมื่อถึงวันที่กํ าหนด
แมคนเขียนเชนนี้จะมีนอย  แตก็ตองตรวจสอบแมคนเขียนเชนนี้จะมีนอย  แตก็ตองตรวจสอบ



โครงการแกปญหา Y2K
สํ ารวจวาหนวยงานมีอะไรที่เปนคอมพิวเตอรบาง
ตรวจวาอุปกรณ/คอมพิวเตอรมีปญหาหรือไม
ประมาณการคาใชจายทั้งหมด
วางแผนการแกไขโดยเลือกแกจุดสํ าคัญกอน
ดํ าเนินการแกไขทุกสวนที่จํ าเปน
ตรวจสอบผลการแกไขวาครบถวนหรือไม



การทดสอบจะตองรอบคอบการทดสอบจะตองรอบคอบ
ตองทดสอบการทํ างานทุกอยาง   ทั้งเครื่องพีซีตองทดสอบการทํ างานทุกอยาง   ทั้งเครื่องพีซี
คอมพิวเตอรกลาง   คอมพิวเตอรกลาง   เทอรเทอรมินัล   มินัล   ระบบปฎิบัระบบปฎิบัติการติการ
โปรแกรมประยุกต และ ฐานขอมูลโปรแกรมประยุกต และ ฐานขอมูล
ทดสอบกับขอมูลที่สรางขึ้นจนเลยป ทดสอบกับขอมูลที่สรางขึ้นจนเลยป 20002000
ทดสอบการทํ างานรวมกันทั้งระบบทดสอบการทํ างานรวมกันทั้งระบบ
ทดสอบการสงรับขอมูลกับระบบอื่น ๆทดสอบการสงรับขอมูลกับระบบอื่น ๆ



การทดสอบวันที่การทดสอบวันที่
วันที่ซึ่งจะตองทดสอบในระบบที่แกแลวคือวันที่ซึ่งจะตองทดสอบในระบบที่แกแลวคือ

     วันที่      วันที่   30 30 และ และ  31  December  1999 31  December  1999
          วันที่     วันที่     1,2,3,31  January  20001,2,3,31  January  2000
          วันที่     วันที่     1,28,29   February 20001,28,29   February 2000
          วันที่ วันที่           1            March   20001            March   2000



วิธีการแกไขของ วิธีการแกไขของ HongkongBankHongkongBank
COMMITMENTCOMMITMENT

     Top management awareness and sponsorship     Top management awareness and sponsorship
     Business Priority     Business Priority
     Project Initiation     Project Initiation



วิธีการแกไขของ วิธีการแกไขของ HongkongBankHongkongBank
STRUCTURESTRUCTURE

          Establish business policyEstablish business policy
     Appoint project manager     Appoint project manager
     Establish business accountability     Establish business accountability
     Prioritize business process     Prioritize business process
     Consider contractual obligations     Consider contractual obligations



วิธีการแกไขของ วิธีการแกไขของ HongkongBankHongkongBank
ASSESSMENTASSESSMENT

          Create inventoriesCreate inventories
     Assess supply chain     Assess supply chain
     Review business strategy     Review business strategy
     Assess resources and skills needed     Assess resources and skills needed
     Consider capacity implications     Consider capacity implications
     Assess costs     Assess costs
     Consider tools and      Consider tools and resourcing resourcing optionsoptions
     Review testing strategy     Review testing strategy



วิธีการแกไขของ วิธีการแกไขของ HongkongBankHongkongBank
PLANNINGPLANNING

     Produce plans     Produce plans
     Obtain resource     Obtain resource
     Form project teams     Form project teams
     Select tools     Select tools
     Establish detailed testing requirements     Establish detailed testing requirements



วิธีการแกไขของ วิธีการแกไขของ HongkongBankHongkongBank
CONVERSIONCONVERSION
MainframesMainframes
PC EnvironmentPC Environment
Devices with embedded microchipsDevices with embedded microchips



วิธีการแกไขของ วิธีการแกไขของ HongkongBankHongkongBank
TESTINGTESTING
  AnalysisAnalysis
ModifyModify
Re-testRe-test
Repeat the aboveRepeat the above



วิธีการแกไขของ วิธีการแกไขของ HongkongBankHongkongBank
CONTROLCONTROL
Ensure inventory items remain compliantEnsure inventory items remain compliant
Business recovery plansBusiness recovery plans
Business certification Audit sign-offBusiness certification Audit sign-off



การวางแผนฉุกการวางแผนฉุกเฉินเฉิน
เราตองมีแผนที่กํ าหนดวาจะเราตองมีแผนที่กํ าหนดวาจะทํ าทํ าอยางไรถาหากอยางไรถาหาก
ระบบคอมพิวเตอรไมทํ างานในป ระบบคอมพิวเตอรไมทํ างานในป 20002000
คิดหาวิธีทํ างานโดยไมตองใชระบบคิดหาวิธีทํ างานโดยไมตองใชระบบ
คิดตอไปอีกวาถาวิธีนี้ไมทํ างานจะคิดตอไปอีกวาถาวิธีนี้ไมทํ างานจะทํ าทํ าอยางไรอยางไร
เขียนขั้นตอนกํ าหนดวิธีการทํ างานเปนคูมือเขียนขั้นตอนกํ าหนดวิธีการทํ างานเปนคูมือ
ทดสอบการทํ างานตามแผนฉุกทดสอบการทํ างานตามแผนฉุกเฉินเฉิน



ไทยแกปญหาถึงไหนแลว?
ธนาคารสวนใหญเริ่มแกปญหาแลว และตอง
แกใหเสร็จในเดือนมิถุนายน 2542
รัฐวิสาหกิจตรวจสอบแลว และ กํ าลังแกไข
บริษัทขนาดยอมไดรับการเตือนแลวและ
กํ าลังหาทางแกไข
หนวยงานราชการยังไมไดเริ่มมากนัก



เหตุที่หลายคนไมตระหนัก
งานคอมพิวเตอรสวนมากใช พ.ศ.
ไมทราบวาปญหาอยูในตัวเครื่อง
ไมทราบวาโปรแกรมทํ างานอยางไร
ไมเขาใจความตอเนื่องของธุรกิจ
ไมเขาใจวาเราทํ างานกับตางประเทศ



รัฐบาลเริ่มสนใจ!!!
ก.วิทย เสนอเรื่องเขาครม. เมื่อ 28 เมษายนนี้
ใหหนวยงานรีบเรงดํ าเนินการสํ ารวจ
ใหครม.อนุมัติการปรับเปลี่ยนงปม.ได
มอบหมายใหเนคเทคดํ าเนินการ
ตองรายงานรมต. ทุกสองเดือนวาทํ าถึงไหน



รัฐบาลอื่นก็สนใจรัฐบาลอื่นก็สนใจ!!!!!!!!
รัฐบาลหลายประเทศสนใจวาประเทศอื่นไดแกไขรัฐบาลหลายประเทศสนใจวาประเทศอื่นไดแกไข
ปญหานี้หรือไม   เพราะเกรงวาผูไมแกไขจะสรางปญหานี้หรือไม   เพราะเกรงวาผูไมแกไขจะสราง
ปญหาไปถึงประเทศเขาปญหาไปถึงประเทศเขา
อังกฤษ และ ฝรั่งเศส  สงเจาหนาที่มาสอบถามอังกฤษ และ ฝรั่งเศส  สงเจาหนาที่มาสอบถาม
หากไทยไมไดแกไข  หรือไมสนใจ  อาจเกิดปญหาหากไทยไมไดแกไข  หรือไมสนใจ  อาจเกิดปญหา
ในดานการทํ าธุรกิจไดในดานการทํ าธุรกิจไดในในอนาคตอนาคต



ความสํ าคัญอยูที่บุคลากร
การวางกลยุทธ การวางแผน  การแกไขปญหา
Y2K  ตองการบุคลากรที่มีความสามารถ
อาจวาจางที่ปรึกษาถาไมมีกํ าลังคน
ควรพัฒนาบุคลากรภายในใหเขาใจปญหา
ผูบริหารตองศึกษาใหเขาใจผลกระทบ



การลงทุนดาน Y2K
ควรจัดหางบประมาณดํ าเนินการดวน
เริ่มดวยการสํ ารวจทั้งองคกร
ตรวจสอบคนหาระบบที่จํ าเปนตองเปลี่ยน
ดํ าเนินการเปลี่ยนแปลง
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงวาถูกตอง



Y2K Y2K   เปนปญหาการจัดการเปนปญหาการจัดการ
การแกโปรแกรมเปนเรื่องเทคนิคการแกโปรแกรมเปนเรื่องเทคนิค
แตการแกปญหารวมทั้งองคกรเปนเรื่องของการแตการแกปญหารวมทั้งองคกรเปนเรื่องของการ
จัดการ    นับตั้งแตการจัดการ    นับตั้งแตการทํ าทํ าความเขาใจ  การวางความเขาใจ  การวาง
แผน การจัดทํ างบประมาณ  การจัดกํ าลังคน  การแผน การจัดทํ างบประมาณ  การจัดกํ าลังคน  การ
ทดสอบ  และ การทดสอบ  และ การสรางสรางความเชื่อมั่นความเชื่อมั่น
ที่สํ าคัญก็คือการสื่อสารกับองคกรอื่นตองถูกที่สํ าคัญก็คือการสื่อสารกับองคกรอื่นตองถูก



ปญหา ปญหา Y2K Y2K ซีซีเรียสเรียสจริงหรือ?จริงหรือ?
ความคิดสองกระแส   โลกจะแตกเพราะ ความคิดสองกระแส   โลกจะแตกเพราะ  Y2K Y2K
กับ  ไมตองพะวงหรอกปญหานี้คงจะหมดไปเองกับ  ไมตองพะวงหรอกปญหานี้คงจะหมดไปเอง
ไมมีไมมีทางทางทราบในตอนนี้วากระแสใดจะถูกทราบในตอนนี้วากระแสใดจะถูก
ไมมีใครยืนยันไดวาคอมพิวเตอรของเราจะมีไมมีใครยืนยันไดวาคอมพิวเตอรของเราจะมี
ปญหาหรือไมปญหาหรือไม
ขอสํ าคัญคือเราจะตองตรวจสอบเองขอสํ าคัญคือเราจะตองตรวจสอบเอง



สวัสดีสวัสดีครับครับ


