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บทที่ 1
บทนำ

วัตถุประสงค์ประจำบท
1. ระบุแหลงกําเนิด/แหลงที่มาของความตองการระบบสารสนเทศในองคกรได
2. อธิบายไดวา สามารถจัดหาระบบสารสนเทศไดดวยวิธีการใดบาง และแตละวิธีมีขอดี ข้อเสีย/ขอจํา
กัดอยางไร พรอมทั้งระบุขอควรพิจารณาในการเลือกใชวิธีการจัดหาที่เหมาะสม
3. อธิบายแนวทางการเลือกวิธีการจัดหาระบบสารสนเทศ
สื่อการสอน

การวัดผลและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการสอน

1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม

2. PowerPoint

2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์

3. การบรรยายในชั้นเรียน

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท

1. บทนํา
องคกรสามารถจัดหาระบบสารสนเทศชนิดตางๆมาใชงานภายในองคกรดวยวิธีการที่แตกตาง
กันไป ในบทนีจ้ ะกลาวถึงวิธีการตางๆ ที่องคกรโดยทั่วไปนิยมใชในการจัดหาระบบสารสนเทศ ซึ่งแตละ
วิธีจะมีทั้งขอดีและขอเสียหรือขอจํากัดที่แตกตางกัน ทําใหวิธีการบางวิธีเหมาะที่จะใชสําหรับการจัดหา
ระบบสารสนเทศบางประเภทภายใตสถานการณใดสถานการณหนึ่งเทานั้น แตอาจไมเหมาะกับการ
จัดหาระบบสารสนเทศบางประเภทในบางสถานการณ ดังนั้นผูบริหารและผูที่รับผิดชอบในการจัดหา
ระบบสารสนเทศจึ ง ควรศึ ก ษาว า แตละวิ ธ ี ค วรใชกั บ การจั ด หาระบบสารสนเทศประเภทใด มี
คุณลักษณะอยางไร และในแต่ละสถานการณอยางไร รวมทั้ งขอควรพิจารณาในการจัดหาระบบ
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สารสนเทศมาใชงานเพื่อใหกระบวนการจัดหาระบบสารสนเทศขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้โดยทั่วไปกระบวนการจัดหาระบบสารสนเทศมาใชงานในองคกรมักรับผิดชอบโดยทีมงาน
และมีบุคคลหลายฝายเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นการที่บุคลากรดานระบบสารสนเทศ ซึ่งโดยทั่วไปเปนผูที่
รับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการจัดหาระบบสารสนเทศ ไดเรียนรูวากลุมบุคคลที่เขามาเกี่ยวของนั้น
เปนใครบ้าง และแตละกลุ มคนที่เกี่ยวของมีบทบาทและหนาที่อยางไร จะชวยใหสามารถกํากับให
กระบวนการจัดหาระบบสารสนเทศเปนไปอยางราบรื่น
ระบบสารสนเทศในองคกรหนึ่งประกอบดวยระบบสารสนเทศยอยๆ จํานวนมากมาย ทั้งระบบ
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานดานรายรับและรายจายตาง ๆ ขององคกร ตลอดจนระบบสารสนเทศ
เพือ่ การควบคุมและจัดการทรัพยสินตางๆ เชน ระบบลูกหนี้ระบบเจาหนี้ระบบสินคาคงคลัง ระบบขาย
และจัดทําใบกํากับสินคา ระบบคาจางแรงงานและเงินเดือน และระบบบัญชีเพื่อการจัดการ เปนตน
ระบบเหลานี้บางระบบเปนระบบประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง (Transaction Processing
System หรือ TPS) บางระบบอาจเปนทั้ง TPS และระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหาร (Management
Information System หรือ MIS) นอกจากนีใ้ นองคกรบางองคกรยังตองการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support System หรือ DSS) และระบบผู เ ชี่ย วชาญ (Expert Systems หรือ ES) เพื่อใชการ
ดําเนินงานขององคกรดวย เชน กิจการธนาคารบาง แหงใชระบบ ES เพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให
กับลูกคารายยอย ทั้งนี้เพื่อลดภาระงานของผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหสินเชื่อใหนอยลง รวมทั้งทํา
ใหการพิจารณาสินเชื่อของลูกคารายยอยสามารถทําไดรวดเร็วขึ้น บริษัทเงินทุนหลักทรัพยตองการ
ระบบ DSS เพื่อใหสารสนเทศสําหรับวิเคราะหการลงทุนวา ควรทําการซื้อขายหลักทรัพยใดในเวลาใด
จึงจะเหมาะสม พรอมกับวิเคราะหผลตอบแทนจากกลุ มการลงทุนตางๆ เพื่อประโยชนสําหรับการ
เคลื่อ นยายเงินทุนไปยังแหลงที่ ใ หผลตอบแทนที่คุ มคาโดยองคกร ไมตองแบกรับ ภาระเสี่ ยงมาก
จนเกินไป ระบบยอยตางๆ เหลานี้ ไมวาจะเปน TPS MIS DSS และ ES ในบทนี้จะใชคําวา “ระบบ
สารสนเทศ” หรือ “ระบบงาน คอมพิวเตอร(Applications)” แทน โดยเนื้อหาหลักภายในเอกสารชุดนี้จะ
กลาวถึง ภาพรวมของวิธีการตางๆ ทีอ่ งคกรใชเพือ่ จัดหาระบบงานคอมพิวเตอรเหลานีม้ าใชงานภายใน
องคกร องคกรมีทางเลือกกี่วธิ ี และแตละวิธีการนัน้ มีขอดีขอเสีย และข้อควรพิจารณาอะไรบาง รวมทั้ง
ในการจัดหาแตละวิธีมีใครบางที่มสี วนเกีย่ วของ ตลอดจนบทบาทของผูที่เกี่ยวของเหลานัน้ เปนอยางไร
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วัฎจักรของระบบสารสนเทศ
ระบบงานคอมพิวเตอรแตละระบบยอมตองมีวัฏจักรของระบบ (System life Cycle) เชนเดียว
กับระบบโดยทั่วๆ ไป โดยเฉพาะระบบที่มนุษยสรางขึ้น ที่มีจุดกําเนิดมาจากความตองการ จากนั้ น
ระบบจึงถูกพัฒนา/จัดหามาใชงานเพื่อใหตอบสนองกับความตองการเหลานั้น เมือ่ ระบบถูกใชงานไปได
ระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปจําเปนตองบํารุงรักษาระบบใหยังคงทํางานตามวัตถุประสงคที่กําหนดและ
ตอบสนอง ความตองการของผูใชได ระบบจะถูกบํารุงรักษาไปเรื่อยๆ จนกวาตนทุนการบํารุงรักษาจะ
สูงจนกระทั่งไมคุมที่จะบํารุงรักษาตอไป ระบบจะถูกยกเลิกและทําใหผูใชเกิดความตองการระบบใหม
ขึน้ เปนวัฏจักรเชนนีเ้ รื่อยไป ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1.1 วัฎจักรของระบบสารสนเทศ
เกิดปญหาหรือความตองการ
จุดแรกของการเกิดระบบงานคอมพิวเตอรในองคกร จะเริ่มมาจากการเกิดมีความตองการ
ระบบงานคอมพิวเตอรเพือ่ ใชในงานใดงานหนึ่งขององคกร โดยความตองการนีอ้ าจเกิดมาจาก 2 แหล่ง
คือ ความตองการของหนวยงานผูใชระบบ และนโยบายการบริหารงานและดําเนินงานขององคกร
- ความตองการของหนวยงานผูใชระบบ
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หนวยงานผู ใชระบบอาจเริ่มมีความตองการอยากไดระบบงานคอมพิวเตอรมาใชเมื่อพบวา
ระบบสารสนเทศที่มอี ยูเริม่ เสื่อมลง โดยพิจารณาไดจากการที่ระบบไมสามารถทํางานไดตามเปาหมาย
ทีก่ ําหนด
- นโยบายการบริหารงานและดําเนินงานขององคกร
นอกจากความตองการระบบงานคอมพิวเตอรจะเกิดขึ้นจากแรงผลักดันที่เกิดขึ้นกับหนวยงาน
ผู ใชระบบสารสนเทศโดยตรงแลว ระบบงานคอมพิวเตอรบางระบบอาจเกิดเนื่ องมาจากแผนแมบท
ระบบสารสนเทศในองคกร (Corporate IS Master Plan) ในองคกรขนาดใหญมักจะตระหนักถึงความไม
สอดคลองที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดหาระบบงานและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละหนวยงานผู
ใชที่มที ิศทางที่ไมสอดคลองกัน ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาตามมาในภายหนา เชน การเชื่อมโยงและการเข้า
กันไดของระบบ ความซ้ ำซอนของระบบและขอมูลที่จัดเก็บ เปนตน ดังนั้นองคกรเหลานี้มักจัดทํา
แผนงานแมบทของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรขึ้น ซึ่งในแผนนีจ้ ะแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกรวาจะเปนไปในทิศทางใดในอนาคต ทั้งในระยะสัน้ 1-3 ปหนาและ
ในระยะยาว 3-5 ปขางหนา โดยทิศทางที่กําหนดนั้นจะตองสามารถสนองตอบกับกลยุทธและนโยบาย
การดําเนินงานขององคกรไดอยางเหมาะสม
โดยทั่วไปในแผนงานนี้จะระบุถึงขอมูลกลุมตางๆ (Entities) ที่องคกรตองจัดเก็บเพื่อสนับสนุน
การทํ า งานและการบริ ห ารงานในด านต างๆ ของทุ ก หนวยงานในองค กร กลุ ม ของระบบงาน
คอมพิว เตอรตางๆ ที่องคกรตองจัดหาหรือ สรางขึ้ นเพื ่อนํ ามาสนับ สนุนการปฏิบ ัต ิง านและการ
บริหารงานขององคกร (Application Portfolio) โดยในแผนจะกําหนดลําดับความสําคัญของระบบงาน
ต่างๆ เหลานีไ้ วอยางชัดเจนวา ระบบงานใดควรจัดหาหรือสรางขึน้ มาเมื่อใด เพื่อใหรองรับกับแผนการ
ดําเนินงานขององคกร นอกจากนี้ ในแผนยังระบุถึงโครงสรางสถาปตยกรรมของระบบสารสนเทศ
ทั้ งหมดขององคกร (Information System Architecture) ทําใหทราบวาระบบงานคอมพิวเตอรตางๆ
เหล่านั้นมีความสัมพันธกันอยางไร ซึ่งโครงสรางสถาปตยกรรมนี้เองจะทําใหทราบถึงโครงสราง
พืน้ ฐานของขายงานคอมพิวเตอร (Information Technology Architecture) ที่องคกรตองสรางเพื่อรองรับ
ระบบงานคอมพิวเตอรตางๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
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ดั ง นั ้ น จุ ด เริ่ ม แรกของการเกิ ด วั ฎ จั ก รระบบงานคอมพิ ว เตอร บางระบบ อาจมาจากการ
ดําเนินงานตามแผนแมบทระบบสารสนเทศขององคกร ในกรณีนี้โครงการจัดหา/พัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร (IS Project) แตละระบบมักจะมีความสัมพันธกับกระบวนการจัดทําแผนแมบทระบบ
สารสนเทศในองคกรอยางแยกไมออก ดังแสดงในภาพที่ 2 กลาวคือ ผลลัพธของกระบวนการจัดทํา
แผนแมบทระบบสารสนเทศ จะไดเปนรายชือ่ โครงการระบบงานคอมพิวเตอรที่ตองจัดหา/พัฒนาพรอม
ทั้งเคาโครงของระบบและกําหนดระยะเวลาที่ต องเริ่มดําเนินงาน เชน ระบบงาน A จะตองเริ่มและ
ดําเนินการใหแลวเสร็จในปหนา ระบบงาน B จะตองเริ่มในอีก 2 ปขางหนาและดําเนินการใหแลวเสร็จ
ในปที่ 3 เปนตน ระบบงาน Y และระบบงาน Z ก็จะถูกกําหนดไวในลักษณะทํานองเดียวกัน จากนั้นเมื่อ
ถึงกําหนดเวลาตามที่ ระบุในแผน เชน ในปหนา ระบบงาน A จะถูกนํามาดําเนินการ ซึ่งนับเปนจุด
เริม่ ต้นของการเกิดวัฎจักรระบบงานคอมพิวเตอรแตละระบบ

ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธระหวางแผนแมบทการใชระบบสารสนเทศในองคกรและ
โครงการพัฒนาและจัดหาระบบงานคอมพิวเตอร
กําหนดขอบเขตของปญหา
เนื่องจากความตองการระบบงานคอมพิวเตอรที่เกิดขึน้ ตามที่กลาวมานั้น ผูใชหรือผูที่ตองการ
ระบบอาจยังไมไดกําหนดขอบเขตของระบบงานที่ตองการใหชัดเจน การกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนกอน
การจัดหาและพัฒนาระบบจึงเปนเรือ่ งที่สําคัญ เพราะถากําหนดขอบเขตของระบบไมชัดเจนอาจทําให

8

การใชเวลาและทรัพยากรในกระบวนการจัดหาและพัฒนาระบบไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้นใน
การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศจึงตองมีการกําหนดขอบเขตของระบบงานที่ตองการใหชัดเจนวา
ระบบงานคอมพิวเตอรที่ต องการนี้จะสามารถนํามาชวยแกปญหาการทํางานใด เชน ฝายวิชาการ
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง ตองการระบบงานคอมพิวเตอรมาชวยในงานการจัดสรรโควตา
วิชาทีเ่ ปดสอนในระดับปริญญาตรีใหกับนักศึกษาทั้งในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัยที่ตองการลงเรียนวิชา
ที่ดสอน เพื่อแกปญหาความไมเปนธรรมของการจัดสรรโควตาดวยระบบที่ทําดวยมือ ที่มักจะเกิดจาก
ความผิดพลาดตางๆ เชน เอกสารคํารองสูญหาย เพราะระบบการจัดเก็บเอกสารของเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบผิดพลาด และการจัดลําดับใบคําขอไมถูกตองตรงกับขอเท็จจริง เปนตน รวมทั้งแกปญหาที่
นักศึกษาตองเสียเวลาเดินทางและไมเขาหองเรียนเพราะตองเขาคิวเพื่อจองขอโควตาในวิชาตางๆ
นอกจากการกําหนดขอบเขตแลวยังตองกําหนดดวยวา ระบบงานที่ต องการนั้นตองมีคุณสมบัติที่
สามารถสนับสนุนการทํางานอะไรไดบาง แตการทํางานของระบบจะไมรวมถึงการทํางานใดบาง เชน
ระบบงานจัด สรรโควตา จะชวยการทํางานนับตั้ งแตการรับคําขอโควตาของนักศึกษา การจัดสรร
โควต้าตามหลักเกณฑที่คณะกําหนด ตลอดจนการจัดทํารายงานตางๆ ที่เปนประโยชนตวิทยาลัยฯ ใน
การบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาตางๆ ที่แตละภาควิชาตองรับผิดชอบ สําหรับการขอโควตาใน
ชวงเวลาที่วิทยาลัยฯ กําหนดเทานั้น แตระบบจะไมครอบคลุมถึงการจัดสรรโควต้ าเปนรายๆ ตามคำ
ร้องขอของนักศึกษาที่ยื่นความจํานงเมื่ อพนระยะเวลาการขอโควตาที่กําหนด และจะไมรวมถึงการส่ง
ข้ อ มู ล รายชื่ อ พรอมเลขทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ดรั บ การจัด สรรโควต้ า ในวิ ช าตางๆ ไปใหกั บ ระบบ
ลงทะเบียนของสํานักทะเบียน เปนตน
วิเคราะหความตองการ
แมวาในขั้นตอนกอนหนานีจ้ ะมีการกําหนดขอบเขตของระบบงานคอมพิวเตอรที่ตองการแลวก็
ตาม แตก็ยังไมไดระบุถึงรายละเอียดของการนําขอมูลเขาสูระบบ (input) การประมวลผลภายในระบบ
(process) และผลลัพธที่ระบบจะผลิตให (output) ซึ่งความชัดเจนในรายละเอียดเหลานี้ จะชวยลด
ปริมาณงานและประหยัดเวลาที่ต องใชในการจัดหาและพัฒนาระบบไดอยางมาก รวมทั้ งทําใหผู ที่
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด หาและพั ฒ นาระบบงานคอมพิ ว เตอร สามารถจั ด หาและพั ฒ นาระบบงาน
คอมพิวเตอรที่ตรงตามความตองการของผูใชไดมากยิ่งขึ้น ดังนั้นภายหลังจากการกําหนดขอบเขตของ
ระบบแลว โดยทั่วไปตองทําการศึกษาในรายละเอียดถึงวิธีการทํางานในระบบงานเดิมวามีขอดีขอเสีย
อะไร รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของระบบงานที่มีอยู เดิม ระบบใหมควรมีขอกําหนดหรือ
คุณลักษณะอยางไรจึงจะแกปญหา จุดบกพรอง และขอเสียที่มใี นระบบงานเดิมได โดยคุณลักษณะของ

9

ระบบงานใหมนี ้ จ ะวิ เ คราะหในรายละเอี ย ดในดานตางๆ เชน ถาเปนระบบประมวลผลรายการ
เปลี่ยนแปลง (TPS) จะตองวิเคราะหในรายละเอียดในดานขอมูลนําเขา (input) วาจะปอนขอมูลเขา
ระบบในรูปแบบใดในระหวางการปอนขอมูลเขาระบบทีละกลุ ม (Batch) หรือทีละรายการทันทีที่เกิด
รายการนั้น (Online) ในดานวิธีการประมวลผล (process) วาจะใชแบบการประมวลผลกลุ ม (batch
processing )หรือการประมวลผลทั นที (Immediately processing) และในดานผลลั พธที่ ร ะบบจะให้
(output)วาจะตองไดรายงานอะไรบางและรูปแบบของรายงานเปนแบบใด เชน เรียกดูไดทุกขณะ หรืออ
ยู ในรูปรายงานที่พิมพบนกระดาษ เปนตน รวมทั้งดานขอมูลที่ระบบจะตองจัดเก็บ (stored data) ว
าควรมีขอมูลอะไรบาง ตลอดจนโครงสรางสถาปตยกรรม (System architecture ) ของระบบวา จะใช
โครงสรางแบบใดในระหวางโครงสรางแบบกระจาย (Distributed system)ในลัก ษณะระบบรับ -ให
บริการ (client /server) หรือโครงสรางแบบระบบแมขายโดยใชเครื่องเมนเฟรมเปนฐานของการทํางาน
(Host-basedหรือ Mainframe-based system) เปนตน
จัดหา/พัฒนา
เมื่ อ องคกรเลื อ กวิ ธ ี ก ารจั ด หาระบบงานแล ววาจะใชวิ ธ ี ก ารใด ในขั ้ น ตอนนี ้ จ ะเปนการ
ดําเนินการจัดหา/พัฒนาซอฟตแวรประยุกต (Application Software) ที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดความ
ต้องการของระบบงานคอมพิวเตอรที่ไดทําการวิเคราะหแลว เพื่อเตรียมติดตั้งใชในงานจริงตอไป ซึ่ง
รายละเอียดของขั้นตอนการทํางานในแตละวิธีการเหลานั้นจะแตกตางกันไปในแตละวิธีการที่เลือกใช
นอกจากนีใ้ นขั้นตอนนี้อาจตองดําเนินการจัดหาฮารดแวรและซอฟตแวรระบบ (System software) ใหมดวย
ถาระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันขององคกรไมมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรองรับการทํางานของซอฟต
แวรประยุกตที่จัดหามาไดจากตัวอยางระบบงานการจัดสรรโควตาของวิทยาลัยฯ สมมติวาฝายวิชาการ
สํารวจดูโปรแกรมที่ขายในทองตลาดแลวปรากฏวา ไมมีโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีลักษณะตรงตามความ
ต้องการขายในทองตลาด ดังนั้นจึงตองจัดหาดวยวธีิการอื่น เชน วิธีการพัฒนาระบบงานขึ้นใหมโดย
อาจขอใหศูนยเทคโนโลยีเป็นผูพัฒนาให โดยกําหนดใหซอฟตแวรประยุกตของระบบโควตาที่พัฒนา
ต้องทํางานไดกับระบบคอมพิวเตอรที่มีอยู ในขณะนี้ ถาใชวิธีการนี้ กิจกรรมที่ผู ที่รับผิดชอบพัฒนา
ระบบซึ่งอาจเปนบุคลากรสารสนเทศขององคกรเอง หรือบุคลากรภายนอกองคกรที่ถูกองคกรวาจาง
มา จะตองทําตอไปจะประกอบดวย 4 กิจกรรมหลักไดแก ออกแบบระบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ
ระบบ และจัดทําเอกสารคูมอื การใชงานระบบรวมทั้ง เอกสารที่อธิบายถึงระบบงานที่พัฒนา
ในกิจกรรมการออกแบบตองออกแบบผังหนาจอ (Screen layout) ทั้งหนาจอสําหรับปอนขอมูล
และแสดงผลลัพธ ผังรายงาน (Report layout) และเนื้อหา (content) หรือรายการตางๆ ที่ตองปรากฏ
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ในแตละหนาจอ ในแตละรายงาน และในแตละฟอรมประกอบการทํารายการที่ต องมีในระบบจัดสรร
โควตา ออกแบบระบบการจัดเก็บขอมูลที่จะใช วาควรใชระบบการบริหารจัดการฐานขอมูลแบบใด
ระหวางฐานขอมูลเชิงสัมพัทธ (Relational database) ฐานขอมูลเชิงขายงาน (Network database) หรือ
ฐานขอมูล เชิงลําดับ ชั้น (Hierarchical database) และโครงสรางฐานขอมูล(Database schema) จะมี
ลักษณะอยางไรเปนตน ออกแบบวาระบบงานที่พัฒนาควรประกอบดวยโปรแกรมกี่โปรแกรมหรือกี่
Module แตละโปรแกรม/ Module ตองทําอะไรไดบางและมีความสัมพันธกับโปรแกรม/ Module นั้น
อย่างไร รวมทั้งกําหนดภาษาคอมพิวเตอร (computer language) ที่จะใชเพื่อลงรหัสโปรแกรมตางๆ ใน
ระบบงาน และสวนตอประสานกับระบบงานคอมพิวเตอรอื่นๆ ที่ตองทํางานรวมกัน หรือตองเชื่อมต่อ
กันได้
นําไปใชจริง
ในขั้นตอนนี้ระบบงานที่จัดหาและพัฒนาซึ่ งผานการทดสอบแลวจะถูกนําไปติดตั้งและใชงาน
จริง โดยกลยุทธที่ใชเพื่อเปลี่ยน (convert) จากระบบงานเกาไปสูระบบงานใหมที่จัดหามานั้นมีหลาย
วิธีการ ซึ่งรายละเอียดจะกลาวตอไปในหัวขอ “การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรทั้งระบบขึ้นใหมโดย
ใชระเบียบวิธีทําตามวงจรการพัฒนาระบบ (Traditional SDLC) หรือวอเตอรฟอล (Waterfall) ” ภายหลัง
จากการติดตั้งระบบและใชงานระบบไปไดสักระยะเวลาหนึ่ง องคกรจะจัดใหมีการประเมินผลโดยหนวย
งานที่รับผิดชอบ วาระบบงานที่นํามาใชนี้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวตั้งแตแรก
หรือไม่
บํารุงรักษา
ชวงการบํารุงรักษาเปนชวงที่ทําการปรับปรุงแกไขใหระบบงานคอมพิวเตอรสามารถทํางานได
อยางมีป ระสิท ธิภาพมากขึ้น เชน ระบบฐานขอมูลที่ ระบบโควตาใช อาจตองมีก ารปรับ (tuning)
โดยเฉพาะในเรื่องของคีย (key) ที่ใชเพื่อการคนหาและอานขอมูลในฐานขอมูล หรืออาจจะตองมีการ
จัดโครงสรางของฐานขอมูลใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทําใหการคนหาและเรียกใชขอมูลใหเร็วขึ้น
นอกจากนี้เมื่อระบบถูกใชงานไปเปนระยะเวลานานๆ อาจไมสามารถรองรับการทํางานตามความตอง
การของผูใชที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของการทํางานนั้นๆ ได
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บทบาทบุคลากรในองค์กรทีเ่ กี่ยวกับกระบวนการจัดหา/พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
การจัดหา/พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรหนึ่งๆ ไมใชเปนความพยายามของบุคลากรคนใดคน
หนึ่งในองคกร แตเปนความพยายามของทีมงานจัดหา/พัฒนาระบบงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบดวย
กลุ มคนที่ ม าจาก 2 ฝายคือ ฝายผู ใ ช (User Department) และฝายระบบสารสนเทศ (Information
System Department หรือ IS Department) ฝายผูใช ไดแก หนวยงานตางๆ ในองคกรที่มคี วามตองการ
ไดระบบงานคอมพิวเตอรเขามาชวยในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน เชน ฝายการตลาด ฝายบัญชี
ฝายการเงิน และฝายบุคคล เปนตน
ในการจัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศดวยวิธีการตางๆ โดยสวนใหญ (ยกเวน การจัดหา/พัฒนา
ระบบสารสนเทศบางวิธีที่จะกลาวในหัวขอถัดไป บุคลากรในฝายผูใชจะไมใชเปนผูรับผิดชอบหลัก แต
มักจะเปนผูที่ถูกเลือกใหเปนสวนหนึ่งของทีมงานการจัดหา/พัฒนาระบบ โดยบุคลากรในฝายผูใชที่ถูก
เลือกใหเปนสวนหนึ่งของทีมงานการจัดหา/พัฒนาระบบ ไดแก บุคลากรผู ใชระบบงานที่ถูกจัดหา/
พัฒนา ซึ่งอาจเปนผูที่ปอนขอมูลเขาระบบ หรือผู ที่เรียกดูข อมูลหรือสารสนเทศจากระบบในรูปแบบ
ต่างๆ กลุ มคนเหลานี้โดยทั่วไปเรียกวา ผู ใช (users) หรือผู ใชขั้นปลาย (end users) และผู บริหารที่มี
อํานาจในการใหการสนับสนุนและพิจารณาอนุมัตโิ ครงการจัดหาและพัฒนาระบบงาน
ผูใชขั้นปลาย หมายถึง ผูปฏิบัติงานที่มีความรูความเขาใจในกระบวนการทํางานขององคกร ผู
ปฏิบัติงานเปนผู ที่มีบทบาทในการใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการของระบบในดานตางๆ ทั้งขอมูล
เกีย่ วกับขั้นตอนวิธีการทํางานที่มีความสัมพันธกับระบบสารสนเทศที่กําลังพัฒนา เอกสาร ขอมูล และ
รายงานที่ใชเพื่อปฏิบัติหนาที่งานดานตางๆ ในขั้นตอนเหลานั้น นอกจากนี้ยังมีบทบาทเปนผูทดสอบ
และใหผลยอนกลับ (feedback) กับนักวิเคราะหเพื่อประเมินวา ระบบงานที่พัฒนาแลวนั้นสามารถ
ทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค ตรงตามความตองการที่ ระบุไวในขอกําหนดความตองการระบบ
(system requirement) และเปนที่พอใจของผูใชหรือไม
ผู บริหาร หมายรวมถึง ผู บริหารระดับสูง (corporate executive) และผูบริหารของหนวยงาน
ตางๆ เชน หนวยงานการเงินการบัญชี การตลาด และการผลิต เปนตน ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทใน
การใหเงินสนับสนุนโครงการ และจัดสรรทรัพยากรอื่นๆขององคกรที่จําเปนตอความสําเร็จของการ
โครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้ งเปนผูที่มีบทบาทกําหนดความตองการขั้นพื้นฐาน
และขอจํากัดของโครงการจัดหา/พัฒนาระบบในแตละโครงการ เชน ความสามารถในการเชื่อมต่อ
ระบบสารสนเทศที่กําลังจะพัฒนากับระบบสารสนเทศเดิมที่ องคกรมีอยู หรือเงื่อนไขระยะเวลาที่
โครงการจัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศตองทําใหแลวเสร็จ เปนตน นอกจากนี้สําหรับองคกรขนาด
ใหญที่มกี ารจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการกํากับทิศทางการจัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศ (steering
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committee) ผูบริหารระดับสูงซึ่งเปนหนึ่งในคณะกรรมการนี้ ยังเปนผูที่มีบทบาทในการจัดทําแผนแม
บทระบบสารสนเทศของทั้งองคกร สวนผูบริหารหนวยงานเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ขอบเขตและวัตถุประสงคของระบบงานที่พัฒนา ความสําคัญของ
โครงการจัดหา/พัฒนาระบบงาน การอนุมัติโครงการ ตลอดจนการอนุมัติตัวบุคลากรในหนวยงานผูใช
ที่จะเปนผูรับผิดชอบหลักในการประสานงานกับนักวิเคราะหและกลุมผูใชที่มีสวนรวมในโครงการจัดหา
และพัฒนาระบบสารสนเทศ สวนฝายระบบสารสนเทศ เปนหนวยงานหนึ่งขององคกรที่ทําหนาที่ให
บริการดานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน จัดหาและพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร วิเคราะหความตองการใชงานเครือขายคอมพิวเตอรขององคกร และจัดหา
เครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมตอระบบงานคอมพิวเตอรตางๆ ที่องคกรจําเปนตองใชงานเขาดวยกัน
ดูแลการประมวลผลของระบบงานคอมพิวเตอรตางๆ ที่สนับสนุนการทํางานของหนวยงานตางๆ ใน
องคกรบํารุงรักษา (maintenance) ฮารดแวรซอฟตแวรและเครือขายคอมพิวเตอรใหคงสภาพพรอมที่
จะใช้งานไดตลอดเวลา รวมทั้งใหบริการสนับสนุนตางๆ เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานตางๆ ขององคกร
สามารถใชระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การใหการอบรมความรู ทั้ง
ความรู เกี่ยวกับระบบสารสนเทศตางๆ ที่องคกรใชงานอยู และความรู ความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตั้งโตะใหความชวยเหลือ (help desk) กับผูใชขั้นปลายเพื่อแกปญหาตางๆ ที่เกิดจาก
การใชงานระบบสารสนเทศตางๆ เปนตน ดังนัน้ โดยทั่วไปบุคลากรของหนวยงานนี้จะเปนผูที่รับผิดชอบ
หลักในการจัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในองคกร
ในองคกรขนาดกลางถึงขนาดใหญ ฝายระบบสารสนเทศจะแยกเปนอิสระจากหนวยงานอื่น
และขึ้นตรงตอผู บ ริห ารระดับ สูง แตในบางองคกร โดยเฉพาะองคกรขนาดเล็ก หนวยงานระบบ
สารสนเทศอาจถูกจัดอยู ภายใตฝายใดฝายหนึ่ง เชน จัดอยู ภายใตฝายบัญชีและการเงิน หรือในบาง
องคกรที่มีการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจการบริหารงาน อาจมีหนวยงานระบบสารสนเทศ
หลายหนวยงานกระจายอยู ตามฝายงานหลักตางๆ ซึ่งในกรณีสองรูปแบบหลังนั้นอกจากหนวยงาน
ระบบสารสนเทศแลว อาจมีหนวยงานอื่นที่เขามารวมรับผิดชอบในงานการจัดหา/พัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอรแตละระบบ แตไมวาจะเปนการจัดองคกรในรูปแบบใดก็ตาม ผูบริหารของหนวยงานระบบ
สารสนเทศจะตองมีส วนเกี่ยวของในการพัฒนาระบบงานตางๆ สําหรับหนวยงานระบบสารสนเทศ
ขนาดใหญโดยทั ่ว ไปจะมี ก ารแบงหนาที่ ง านออกเปน 3 สวนหลั ก ๆ ไดแก สวนปฏิ บ ัต ิ ก าร สวน
โทรคมนาคม และสวนพัฒนาระบบ (ดังแสดงในภาพที่ 3) โดยภายในสวนงานการพัฒนาระบบที่นัก
วิเคราะหและออกแบบระบบ และโปรแกรมเมอรสังกัด ยังแบงแยกหนาที่งานการวิเคราะหระบบ ออก
จากหนาที่งานการเขียนโปรแกรมบุคลากรในฝายระบบสารสนเทศที่ถูกเลือกใหเปนสวนหนึ่ งของ
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ทีมงานการจัดหา/พัฒนาระบบ ไดแก ผู บริหารหนวยงานระบบสารสนเทศ (Chief Executive Officer
หรือ CIO) นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst หรือ SA) โปรแกรมเมอร (programmer)
เจาหนาที่ดานเทคนิคและผูชํานาญการเฉพาะดาน (Other IS manager/ Technician) บุคคลเหลานี้จะมี
บทบาทแตกตางกันไปในการจัดหา/พัฒนาระบบงาน ดังนึ้
ผูบริหารฝายระบบสารสนเทศ เปนผูที่มีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรของหนวยงานระบบ
สารสนเทศใหกั บ โครงการจั ด หา/พั ฒ นาระบบงานต างๆ อยางเหมาะสม รวมทั ้ ง ดู แ ลตรวจตรา
ความก้าวหน้า ปญหาและอุปสรรคของโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศแตละโครงการที่ได
รับการอนุมัตใิ หดําเนินการ โดยการเขารวมประชุมกับทีมงานพัฒนาระบบเพื่อสอบทานการดําเนินงาน
ที่ผานมาปญหาอุปสรรคของโครงการ และการพิจารณารายงานความกาวหนาที่ทีมงานนําเสนอเปน
ระยะๆ นอกจากนีใ้ นบางองคกรยังมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาระบบ เทคนิค
และเครื่องมือที่จะใชสําหรับการพัฒนาระบบ เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร รวมทั้งกําหนด
วิธีการและขั้ นตอนของการรายงานความกาวหนาของโครงการตางๆ เพื่อใหทีมงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศตางๆ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ภาพที่ 1.3 การจัดโครงสรางองคกรของฝายระบบสารสนเทศที่มขี นาดใหญ
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นัก วิเ คราะหและออกแบบระบบ เปนผู ท ี่ต องมีท ัก ษะและความชํานาญทั้ งในเรื่อ งการ
วิเคราะหเทคโนโลยี การจัดการ และการติดตอสื่อสาร เพราะเปนผูที่มีบทบาทหลักในการติดตอประ
สานงาน (liaison) ระหว างผู ใช ขั ้ น ปลายและบุ ค ลากรในฝ ายระบบสารสนเทศกลุ มอื่ น ๆ เช น
โปรแกรมเมอร์ เจาหนาทีเ่ ทคนิคดานโทรคมนาคมและผูดูแลฐานขอมูล (Database Administration หรือ
DBA) เปนตน โดยเปนผูที่ทําการถายทอดความคิดและความตองการของผูใชเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ที่จะจัดหาและพัฒนา ออกมาเปนขอกําหนดความตองการระบบ (system requirements) ซึ่งใชเปน
ข้อมูลนําเขา (input) ของการทําขอกําหนดคุณลักษณะของระบบ (system specifications) เพื่อสงตอไป
ใหกับบุคลากรในทีมงานการจั ดหา/พัฒนาระบบที่เปนผูสรางระบบ เชน โปรแกรมเมอร เพื่อใชสราง
ระบบงานที่ตรงตามความตองการของผูใช้
โปรแกรมเมอร เปนผูที่มีบทบาทในการจัดทําโปรแกรม และจัดทําเอกสารประกอบโปรแกรม
ตลอดจนจัดทําแผนเพื่ อทดสอบความถูกตองของการทํางานของโปรแกรมตามที่นักวิเคราะหระบบ
กําหนดไวในขอกําหนดความตองการระบบ ผูบริหารของสวนงานตางๆ ในหนวยงานระบบสารสนเทศ
และผูชํานาญการเฉพาะดานเทคนิค สําหรับฝายระบบสารสนเทศขนาดใหญที่มีผูที่รับผิดชอบโดยตรง
เกี่ยวกับฐานขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร บุคลากรเหลานี้จะเขาไปมีสวนรวมในการใหความเห็น
ในเรื่องเฉพาะนั้นๆ เชน ผูจัดการฐานขอมูล (Database Administrator หรือ DBA) จะเขามามีส วนรวม
ด้วยเสมอสํ าหรับโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศใดๆ ที่ส งผลกระทบตอฐานขอมูลของ
องค์กรและหากโครงการจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศใดๆ ที่ตองใชเทคโนโลยีดานการสื่อสารและ
เครื อ ขายคอมพิ ว เตอร เชน ระบบงานคอมพิ ว เตอรที ่ม ี โ ครงสรางเปนแบบระบบรับ -ใหบริก าร
(Client/Server) หรือระบบสารสนเทศ สําหรับการใชงานทั้งองคกร (Enterprise IS) ทั้งที่เปนระบบที่ใช
เทคโนโลยีของอินทราเน็ต (intranet) เอ็กซทราเน็ต (extranet) หรือ อินเทอรเน็ต (internet) อยางเชน
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) ผูเชี่ยวชาญที่อยูในสวนงานโทรคมนาคมจะเขามามีบทบาท
ในการวิเคราะหเชงเทคนิค ที่เกี่ยวกับการเชื่อมตอระบบเครือขายที่ควรจัดทําเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
กับระบบสารสนเทศที่กําลังจัดหาและพัฒนาไมวาจะเปนประสิทธิภาพในดานการสงผานขอมูลและการ
ใชงาน รวมทั้งระบบความปลอดภัยที่ต องคํานึงถึงในระหวางการสงผานขอมูลในขายงานคอมพิวเตอร
เปนตน
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ภาพรวมวิธีการจัดหาระบบสารสนเทศมาใชงานในองคกรและขอควรพิจารณาในการเลือกใช
องคกรแตละองคกรจะใชวิธีการที่แตกตางกันเพื่อจัดหาระบบสารสนเทศแตละระบบมาใชงาน
ทั้งนีข้ นึ้ อยูกับปจจัยหลายปจจัย ไดแก จํานวนบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดานระบบสารสนเทศที่
มีในองคกร คุณลักษณะและขนาดของระบบงานที่จัดหา ระยะเวลาที่ตองการใชในการจัดหาระบบงาน
และความสําคัญของระบบสารสนเทศที่กําลังจัดหาตอการดําเนินงานขององคกรและตอความอยูรอด
ในการดําเนินธุรกิจขององคกร เชน ระบบสารสนเทศนั้ นสามารถใชเปนกลยุทธเพื่อการแขงขันของ
องค์กรไดหรือไม หรือเปนระบบงานที่ไมสามารถใชเพือ่ เปนกลยุทธทางการแขงขันได แตเปนระบบงาน
ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานขององคกร องคกรไมสามารถดําเนินงานไดถาขาดระบบนี้หรือระบบนี้
ทํางานดอยประสิทธิภาพ หรือระบบงานนั้ นเปนเพียงระบบที่นํามาเสริมประสิทธิ ภาพการทํางานของ
พนักงานหรือหนวยงานในองคกร โดยงานที่ระบบใหการสนับสนุนนั้นไมใชเปนงานหลักของหนวยงาน
นั้น เปนตน
วิธีการตางๆ ที่องคกรโดยทั่วไปใชเพือ่ จัดหาระบบงานคอมพิวเตอรมาใช อาจจําแนกไดโดยใช
2 มิติหลัก (ดังแสดงในภาพที่ 4) ไดแก มิติของผูที่ดแู ลและรับผิดชอบในการจัดหาระบบวา ใหบุคลากร
ภายในองคกรฝายผู ใ ช/ฝายระบบสารสนเทศเปนผู ดูแลรับผิดชอบหลัก (in-house) หรือวาจางให
บุคลากรภายนอกองคกรเปนผูดูแลรับผิดชอบ (outsource) และมิติของวิธีการจัดหาวา เปนการสราง
(build) หรือ เปนการซื้อ(buy) โดยการสรางหมายถึง การทําระบบขึ้ นใหมเพื่อใชกับงานใดงานหนึ่ง
โดยเฉพาะ สวนการซื้อ หมายรวมถึง การซื้ อเฉพาะซอฟตแวรที่มีผู พัฒนาไวแลว การซื้อซอฟตแวร
พร้อมกับฮารดแวร และการซื้อบริการ ซึ่งบริการที่ซื้อนั้ นสามารถทําไดในหลายระดับ เชน การซื้อ
บริการทั้งหมดที่โดยทั่วไปอยูในความรับผิดชอบของฝายระบบสารสนเทศ หรือเปนการซื้อเฉพาะสิทธิ์
การใชงานฮารดแวร ซอฟตแวรและระบบเครื อขายคอมพิวเตอรเพื่อ การประมวลผลของระบบ
สารสนเทศตางๆ เทานั้น ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 1.4 การจัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในองคกรดวยวิธีการตางๆ
[ดัดแปลงจาก Satzinger, 2007]
บุ ค ลากรภายในองคกรดู แ ลเองตลอดวั ฏ จั ก รของระบบ (In-house development/
acquisitions)
กรณีที่องคกรมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดานระบบสารสนเทศเพียงพอที่จะรับผิดชอบ
ดูแลกระบวนการจัดหาหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรได องคกรอาจเลือกใหบุคลากรในฝายระบบ
สารสนเทศ หรือใหผูใชขั้นปลายในหนวยงานผูใชเปนผูรับผิดชอบหลัก (End-user Development) ขึ้นอยู
กับปจจัยตางๆ
บุคลากรในฝายระบบสารสนเทศเปนผูดูแลและรับผิดชอบหลัก
ในกรณีที่ระบบงานคอมพิวเตอรที่ตองการมีขนาดใหญ มีผูเกี่ยวของจํานวนมาก เปนระบบที่
หลายหนวยงานใชงาน มีค วามสําคัญ ตอการดําเนินกิจกรรมหลัก ขององคกร มีส วนตอประสาน
(interface) ที่ตองเชื่อมโยงกับระบบงานคอมพิวเตอรอื่นๆ เปนระบบที่ตองมีการควบคุมความถูกตอง
และตองการความปลอดภัย อย่างรัดกุม เชน ระบบประมวลผลรายการเปลี่ย นแปลง (Transaction
Processing System) ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการ (Management/Reporting Information System)
และระบบสารสนเทศระดับองคกร (Enterprise Information Systems) การพัฒนา/จัดหาควรใหบุคลากร
ในฝายระบบสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบหลัก
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โดยทั่วไปบุคลากรในฝายระบบสารสนเทศสามารถเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่งในระหวาง 2
วิธีต อไปนี้เพื่อใหไดระบบงานคอมพิวเตอรที่ต องการมาใชงาน วิธีการแรกไดแก พัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอรขึน้ ใหมทั้งระบบ สวนวิธีการหลัง ไดแก การซือ้ โปรแกรมสําเร็จรูป (Software package) ที่
มีขายในทองตลาดเพื่ อประยุกตใชกับระบบงานที่ต องการ ในบางกรณีอาจใชสองวิธีการผสมกัน
กล่าวคือ ซือ้ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชกับงานบางสวนของระบบงานและพัฒนาขึ้นใหมบางสวน เพื่อใช
กับงานบางงานในระบบงานนั้นๆ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรขึ้นใหมทั้งระบบ ( Custom-build )
ทีมพัฒนาควรเลือกใชวิธีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรขึน้ ใหมทั้งระบบเมื่อ
1) การทํางานมีลักษณะเฉพาะ ไมมีซอฟตแวรสําเร็จรูปที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ผู ใ ชไดอยางครบถวน เชน ระบบลงทะเบี ย นและจั ด ตารางสอนของมหาวิ ท ยาลั ย เนื่ อ องจาก
มหาวิทยาลัยแตละแหงมีหลักสูตร ขอจํากัดในเรื่องหองเรียน ความตองการลงทะเบียนของนักศึกษา
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผู สอน กระบวนการและเงื่ อนไขการลงทะเบียน ซึ่งเปนปจจัยที่
กําหนดคุณลักษณะและคุณสมบัติของซอฟตแวรแตกตางกัน ดังนั้นการพัฒนาระบบทั้งหมดขึ้นใหมจะ
ทําใหไดระบบที่สามารถตอบสนองตรงตามความตองการทางธุรกิจของผูใชไดมากกวา
2) ไมตองการใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนงานและนโยบายขององคกร เมื่อมีการนําระบบ
สารสนเทศที่จัดหา/พัฒนามาใชงาน หรือถ้าต้องปรับเปลี่ยนก็ตองการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นนอย
ที่สุด เพราะถาการนําระบบสารสนเทศมาใชทําใหองคกรตองปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการ
ทํางานไปจากเดิมมาก โอกาสที่จะเกิดแรงตอตานจากผู ใชจะคอนขางสูง เนื่องจากผู ผลิตซอฟตแวร
สําเร็จรูปสวนมาก มักใชมาตรฐานการปฏิบัติซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (best practice) เปนแนวทาง
ในการพัฒนาซอฟตแวร ดังนั้น เมื่อนําซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใชในองคกร จึงมักตองปรับเปลี่ย น
กระบวนการทํา งานใหสอดคลองกับ การทํ า งานของซอฟตแวรสํ า เร็ จ รูป ที ่น ํ า มาใชงาน ถาตอง
ปรับเปลี่ยนมากองคกรก็มักจะเลือกที่จะพัฒนาระบบงานขึน้ ใหมเอง
3) ตองการใหระบบสารสนเทศที ่ จ ั ด หามาสามารถทํ า งานรวมกั บ ระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีที่องคกรใชงานอยู ในปจจุบัน (existing system) ได โดยเฉพาะระบบงานคอมพิวเตอรที่ใช
เทคโนโลยีรุ นเกา (legacy system) โดยทั่วไปบริษ ัทผู ผลิตซอฟตแวรสําเร็จรูป มัก จะปรับ ปรุงและ
ยกระดับ(upgrade) ผลิตภัณฑของตนใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อผลประโยชนทางการตลาดและภาพพจน
ของกิจการ ผูผลิตสวนใหญจึงมุงพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความกาวหนา เพื่อ
มุ งไปสู เทคโนโลยีที่เปนแนวโนมในอนาคต มากกวาการที่จะลงทุนไปในการพัฒนาผลิตภัณฑที่ใ ช
เทคโนโลยีรุ นเดิมๆ ดังนั้นจึงทําใหซอฟตแวรสําเร็จรูปที่มีจําหนายในทองตลาด มีข อจํากัดในการ
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เชื่อมต่อกับระบบงานคอมพิวเตอรที่องคกรใชงานอยู ในปจจุบัน โดยเฉพาะองคกรขนาดใหญที่ต อง
เสียคาใชจายสูงมาก หากตองการปรับเปลี่ยนหรือยกระดับเทคโนโลยี
4) ตองการพัฒนาความสามารถของบุคลากรภายในองคกร ดวยกระบวนการทํางานของการ
พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรที่ตองทําการวิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรใหมทั้งหมด
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผู ใช ชวยใหบุคลากรสารสนเทศเหลานั้นไดเขาใจและเรียนรู
หน้าที่งานและกระบวนการทํางานของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะหนาที่งานและกระบวนการทํางาน
ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบงานที่พัฒนา/จัดหา รวมทั้ งสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางาน
เหลานั้น ซึ่ง ความรูความเขาใจเหลานีเ้ ปนขอไดเปรียบในเชิงการแขงขันขององคกร เพราะเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกับองคกร ไมวาองคกรจะประสบปญหาในการดําเนินธุรกิจ หรือเมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ
เกิ ด ขึ ้ น กั บ องคกร ความรู ค วามเขาใจดั ง กลาวจะทํ า ใหบุ ค ลากรฝายระบบสารสนเทศสามารถ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนัน้ ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะทําใหเกิดผลดีในระยะยาวกับองคกร
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บทที่ 2
ข้อมูลและสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ประจำบท
1.อธิบายความแตกต่างของความหมาย ความสำคัญของข้อมูลและสารสรเทศ
2. อธิบายชนิดของข้อมูลต่างๆ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
3. เข้าใจการจัดการระบบสารสนเทศ
สื่อการสอน

การวัดผลและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการสอน

1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม

2. PowerPoint

2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์

3. การบรรยายในชั้นเรียน

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท

1. ความหมายและประเภทของข้อมูล
ข้อมูล (Data) คือ สิ่งต่าง ๆ หรือข้อเท็จจริง ที่ได้รับจากประสาทสัมผัสหรือสื่อต่าง ๆที่ยังไม่
ผ่านการวิเคราะห์ หรือการประมวลผล โดยข้อมูลอาจเป็นตัวเลข สัญลักษณ์ ตัวอักษร เสียง ภาพ
ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น
ข้อมูลดิบ (Raw Data) คือ ข้อมูลทุกรูปแบบที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผล
การแบ่งประเภทของข้อมูล ขึน้ อยู่กับ
- ความต้องการของผูใ้ ช้
- ลักษณะของข้อมูลที่นำไปใช้
- เกณฑ์ที่นำมาพิจารณา
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การแบ่งข้อมูลไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้
1. การแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล เป็นการแบ่งข้อมูลโดยพิจารณาจากการรับข้อมูล
ของประสาทสัมผัสของร่างกาย ได้แก่
- ข้อมูลภาพที่ได้รับจากการมองเห็นด้วยดวงตา
- ข้อมูลเสียงที่ได้รับจากการฟังด้วยหู
- ข้อมูลกลิ่นที่ได้รับจากการสูดดมด้วยจมูก
- ข้อมูลรสชาติที่ได้รับจากการรับรสชาติดว้ ยลิน้
- ข้อมูลสัมผัสที่ได้รับจากความรู้สกึ ด้วยผิวหนัง
2. การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ โดยพิจารณาจากลักษณะของที่มา หรือการได้รับ
ข้อมูล ดังภาพที่ 2.1 ได้แก่
- ข้ อ มูล ปฐมภูม ิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่ไ ด้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจาก
แหล่งข้อมูลโดยตรงด้วยวิธีต่างๆ เช่น จากการสอบถามการสัมภาษณ์การสำรวจการจดบันทึก
ตัวอย่างข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลการเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา ในรอบ 1
เดือนที่ผ่าน ซึ่งได้จากการจดบันทึก
- ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การนำข้อมูลที่ผู้อ่นื ได้เก็บรวบรวมหรือบันทึกไว้
มาใช้งานผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมและบันทึกด้วยตนเอง จัดเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต มักผ่าน
การประมวลผลแล้ว
ตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ สถิติการเข้าเรียนในแต่ละรายวิชาของนักศึกษา ในเทอมที่แล้ว
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ภาพที่ 2.1 การแบ่งข้อมูลตามแหล่งข้อมูลที่ได้รับ
3. การแบ่งข้อมูลตามการจัดเก็บในในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีลักษณะคล้ายการแบ่งข้อมูล
ตามลักษณะของข้อมูล แต่มกี ารแยกลักษณะข้อมูลตามชนิดและนามสกุลของข้อมูลนั้น ๆ ได้แก่
- ข้อมูลตัวอักษร เช่น ตัวหนังสือ ตัวเลข และสัญลักษณ์ ข้อมูลประเภทนี้มักมีนามสกุล
ต่อท้าย ชื่อไฟล์เป็น .txt และ .doc
- ข้อมูลภาพ เช่น ภาพกราฟิกต่าง ๆ และภาพถ่ายจากกล้องดิจิทัล ข้อมูลประเภทนี้มักมี
นามสกุล ต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .bmp .gif และ .jpg
- ข้อมูลเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงเพลง ข้อมูลประเภทนีม้ ักมีนามสกุลต่อท้าย
ชื่อไฟล์เป็น .wav .mp3 และ .au
- ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพมิวสิกวีดีโอ ภาพยนตร์ คลิปวิดีโอ ข้อมูล
ประเภทนี้มักมีนามสกุลต่อท้ายชื่อไฟล์เป็น .avi
4. การแบ่งข้อมูลตามระบบคอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายและใกล้เคียงกับการแบ่งข้อมูล
ตามการจัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก แต่มุ่งเน้นพิจารณาการแบ่งประเภทตามการนำข้อมูลไปใช้
งานในระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่
- ข้อมูลเชิงจำนวน มีลักษณะเป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ได้ เช่น
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จำนวนเงินในกระเป๋า จำนวนค่าโดยสารรถประจำทาง และจำนวนนักเรียนในห้องเรียน
- ข้อมูลอักขระ มีลักษณะเป็นตัวอักษร ตัวหนังสือ และสัญลักษณ์ ต่างๆ ซึ่งสามารถ
นำเสนอข้อมูลและเรียงลำดับได้แต่ไม่สามารถนำมาคำนวณได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่บ้านและ
ชื่อของนักเรียน
- ข้อมูลกราฟิก เป็นข้อมูลที่เกิดจากจุดพิกัดทางคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดรูปภาพหรือแผนที่
เช่น เครื่องหมายการค้า แบบก่อสร้างอาคาร และกราฟ
- ข้อมูลภาพลักษณ์ เป็นข้อมูลแสดงความเข้มและสีของรูปภาพที่เกิดจากการสแกนของ
สแกนเนอร์เป็นหลัก ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูล ย่อหรือขยาย และตัดต่อได้ แต่ไม่สามารถนำมาคำนวณ
หรือดำเนินการอย่างอื่นได้
ลักษณะของข้อมูลที่ดี
1. มีความถูกต้องและแม่นยำ (Accuracy)
2. มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ (Up to date)
3. มีความกระชับ ชัดเจน และสมบูรณ์ครบถ้วน (Conciseness and Completeness)
4. สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ (Relevance)
5. ปราศจากความลำเอียงหรืออคติ (Reliable and Verifiable)
2. ความหมายและประเภทของสารสนเทศ
สารสนเทศ (Information) คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผลของข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ เช่น ในด้านการวางแผนการขาย จากการสรุปยอดการขายในแต่ละเดือน การพัฒนา การ
ควบคุม และการตัดสินใจ
การแบ่งสารสนเทศสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ ประกอบด้วย
1. การแบ่งสารสนเทศตามหลักแห่งคุณภาพ ได้แก่ สารสนเทศแข็งและสารสนเทศอ่อน
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2. การแบ่งสารสนเทศตามแหล่งกำเนิด ได้แก่ สารสนเทศภายในองค์กรและสารสนเทศ
ภายนอกองค์กร
3. การแบ่ ง สารสนเทศตามสาขาความรู ้ ได้ แ ก่ สารสนเทศสาขามนุ ษ ยศาสตร์
สารสนเทศ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสารสนเทศสาขาอื่น ๆ
4. การแบ่งตามการนำสารสนเทศไปใช้งาน ได้แก่ สารสนเทศด้านการตลาด สารสนเทศ
ด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศด้านการเงิน
5. การแบ่งตามการใช้และการถ่ายทอดสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศที่เน้นวิช าการ
สารสนเทศที่เน้นเทคนิค สารสนเทศที่เน้นบุคคล และสารสนเทศที่เน้นการปฏิบัติ
6. การแบ่งตามขั้นตอนของการพัฒนาสารสนเทศ ได้แก่ สารสนเทศระยะแรกเริ่มและ
สารสนเทศระยะยาว
7. การแบ่งสารสนเทศตามวิธ ีก ารผลิตและการจัดทำ ได้แก่ สารสนเทศต้นแบบและ
สารสนเทศปรุงแต่ง
8. การแบ่งสารสนเทศตามรูปแบบที่นำเสนอ ได้แก่ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเสียง
สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นข้อความ สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นโสตทัศนวัสดุ และสารสนเทศที่มี
ลักษณะเป็นอิเล็กทรอนิกส์
9. การแบ่งสารสนเทศตามสภาพความต้องการที่จัดทำขึน้ ได้แก่ สารสนเทศที่ทำประจำ
สารสนเทศที่ต้องทำตามกฎหมาย และสารสนเทศที่ได้รับหมอบหมายให้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ
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ความแตกต่างของข้อมูลกับสารสนเทศ
ข้อมูลแตกต่างจากสารสนเทศ คือ ข้อมูล เป็นส่วนของข้อเท็จจริง โดยได้จากการเก็บมาจาก
เหตุการณ์ต่างๆ
สารสนเทศ คือข้อมูลที่นำมาผ่านกระบวนการเพื่อสามารถนำไปใช้ ในการตัดสินใจได้ทันที

ภาพ 2.2 ความแตกต่างของข้อมูลกับสารสนเทศ
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเป็นงานที่ต้องใช้ส่วนประกอบหลายอย่าง ในการทำให้เกิดเป็นกลไกในการนำ
ข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบสารสนเทศมี 5 ส่วนคือ

ภาพ 2.3 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
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1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ช่วย
ประมวลผล คัดเลือก คำนวณ หรือพิมพ์รายงาน ผลตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงาน
ได้รวดเร็ว มีความแม่นยำในการทำงาน และทำงานได้ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศ
2. ซอฟต์ แ วร์ (Software) คื อ ลำดั บ ขั ้ น ตอนคำสั ่ ง ให้ เ ครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทำงานตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซอฟต์แวร์ จึงหมายถึงชุดคำสั่งที่เรียง เป็นลำดับขั้นตอนสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ตามต้องการ และประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
3. ข้อมูล (Data) เป็นวัตถุดิบที่ทำให้เกิดสารสนเทศ ข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบจะต่างกัน ขึ้นกับ
สารสนเทศที่ต้องการ เช่น ในสถานศึกษามักจะต้องการ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักเรียน ข้อมูล
ผลการเรียน ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูลการใช้จ่ายต่าง ๆ ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่มีบทบาทต่อ
การให้เกิด สารสนเทศ
4. บุคลากร (People) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
และเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการ ในการทำงานทั้งหมด บุคลากรจึงต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรภายในองค์กรเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้
เกิด ระบบสารสนเทศด้วยกันทุกคน เช่น ร้านขายสินค้าแห่งหนึ่ง บุคลากรที่ดำเนินการในร้านค้าทุกคน
ตั้งแต่ผู้จัดการถึงพนักงานขาย เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดสารสนเทศได้ นอกจากนี้ บุคลากรยัง
เป็นผู้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน วางระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้ เช่น กำหนดให้ มีการป้อนข้อมูลทุกวัน ป้อนข้อมูลให้ทันตาม
กำหนดเวลา มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ กำหนดเวลาในการประมวลผล การทำรายงาน การ
ดำเนินการ ต่าง ๆ ต้องมีขนั้ ตอน หากขั้นตอนใดมีปัญหาระบบก็จะมีปัญหาด้วย เพราะทุกขั้นตอนมีผล
ต่อระบบสารสนเทศ
5. เครือ ข่าย (Network) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์เ น็ตเวิร์ก (computer
network) คือ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป เพื่อสะดวกต่อการ
ร่วมใช้ข้อมูล, โปรแกรม หรือเครื่องพิมพ์ และยังสามารถอำนวยความสะดวกในการติดต่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างเครื่องได้ตลอดเวลา การที่ระบบเครือข่ายมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการ
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ใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายจึงเกิดความต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถึงกัน การ
โอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่าย ทำให้ระบบมีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น การแบ่งการใช้
ทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล, หน่วยความจำ, หน่วยจัดเก็บข้อมูล ,โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาแพงและไม่สามารถจัดหามาให้ทุกคนได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์
ทำให้ลดต้นทุนของระบบลงได้
เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศ แบ่งได้เป็น 2ส่วน คือ
o ฐานข้อมูล (Database)
o เครื่องมือ (Tools)
ฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูล จัดเป็นหัวใจสำคัญของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เพราะว่าสารสนเทศที่มีคุณภาพจะมาจากข้อมูลที่ดี เชื่อถือได้ ทันสมัย และถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว ดังนั้นฐานข้อมูลจึงเป็นส่วนประกอบ
สำคัญที่ช่วยให้ระบบสารสนเทสมีความสมบูรณ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งฐานข้อมูลเป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องสามารถมาใช้ประกอบกันได้
(Data Integrated) และต้องสามารถถูกใช้ร่วมกัน (Data Sharing) จากผู้ใช้หลายๆ คนได้ คุณสมบัติของ
ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย และสมเหตุสมผล มีความซ้ ำซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด
และมีการแบ่งกันใช้งานข้อมูล
เครื่องมือ (Tools) เครื่องมือ เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ปกติระบบ
สารสนเทศจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์หลักในการจัดการข้อมูล ประกอบด้วย อุปกรณ์
(Hardware) และชุดคำสั่ง (Software)
- อุปกรณ์ (Hardware) ระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพควรต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ในกา
รอ านวยความสะดวกในการบริหารระบบฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ
ขนาดของหน่วยความจำหลัก ความเร็วของหน่วยประมวลผลกลาง อุปกรณ์น ำข้อมูลเข้าและออก
รายงาน รวมถึงความจุของหน่วยความจำสำรองที่จะรองรับการประมวลผลข้อมูลในระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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- ชุดคำสั่ง (Software) ในการติดต่อกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลของผู้ใช้ จะต้องกระทำผ่าน
โปรแกรมที่เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management Systems: DBMS) ซึ่งจะทำหน้าที่
ในการจัดการฐานข้อมูลโดยจะเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล เพื่อจัดการและควบคุมความถูกต้อง ความซ้ ำซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ
ภายในฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และ ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software หรือ Operating Software : OS) หมายถึงโปรแกรม
ที่ทำหน้าที่ประสานการทำงาน ติดต่อการทำงาน ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถใช้ Software ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่ในการจัดการ ระบบ ดูแลรักษาเครื่อง การ
แปลภาษาระดับต่ำหรือระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้เครื่องอ่านได้เข้าใจ
ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งได้ 4 ชนิด ดังนี้
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หมายถึง ชุดโปรแกรมที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฮาร์ดแวร์ และสนับ สนุนคำสั่ง
สำหรับควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ให้กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ เช่น Windows XP , DOS ,
Linux , Mac OS X
ยู ท ิ ล ิ ต ี้ (Utility Program) เป็ น โปรแกรมที ่ ท ำหน้ า ที ่ เ พิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื ่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ทำให้เครื่องทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้น และการป้องกันการรบกวนโดยโปรแกรมที่ไม่
พึงประสงค์ เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส , โปรแกรม Defrag เพื่อจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์
ใหม่ ทำให้การอ่านข้อมูลเร็วขึ้น , โปรแกรมยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม Uninstall Program ,
โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (WinZip-WinRAR)เพื่อท าให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง ,โปรแกรมการสำรอง
ข้อมูล (Backup Data)
ดี ไ วซ์ ไ ดร์ เ วอร์ (Device Driver หรื อ Driver) เป็ น โปรแกรมที ่ ท ำหน้ า ที ่ ต ิ ด ต่ อ กั บ
คอมพิวเตอร์ในส่วนการรับเข้าและการส่งออก ของแต่ละอุปกรณ์ เช่น เมื่อเราซื้อกล้องวีดีโอ
มาใหม่และต้องการนำเอาวีดีโอที่ถ่ายเสร็จ นำไปตัดต่อที่คอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องติดตั้งไดร์
เวอร์ หรื อ โปรแกรมที ่ ต ิ ด มากับ กล้อ ง ทำการติ ด ตั ้ ง ที ่เ ครื ่ องคอมพิ ว เตอร์ เ พื ่ อให้เ ครื ่อง
คอมพิวเตอร์รู้จักและสามารถรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกได้ โดยปกติโปรแกรม windows ที่
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เรามีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีไดร์เวอร์ติดตั้งมาให้แล้ว โดยเราไม่ต้องทำการติดตั้งไดร์
เวอร์เอง เช่น ไดร์เวอร์สำหรับเมาส์ ,ไดร์เวอร์คีย์บอร์ด, ไดร์เวอร์สำหรับการใช้ USB Port , ไดร์
เวอร์เครื่องพิมพ์ แต่ถ้าอุปกรณ์ใดไม่สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ต้องหาไดร์
เวอร์มาติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ซึ่งต้องเป็นไดร์เวอร์ที่พัฒนามาของแต่ละบริษัทผู้ ผลิต
อุปกรณ์
ตัวแปลภาษา (Language Translator) คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลภาษาระดับต่ำหรือ
ระดับสูงเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจว่าต้องการให้ทำอะไร เช่น เมื่อโปรแกรมเมอร์ได้เขียน
โปรแกรมเสร็จโดยเขียนในลักษณะภาษาระดับต่ ำ (Assenbly) หรือภาษาระดับสูง (โปรแกรม
ภาษา C) จากนั้น ต้องมีตัว แปลภาษาเพื่ อให้เ ครื่อ งคอมพิวเตอร์อ่ านเข้าใจ เพราะเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์จะเข้าใจเฉพาะตัวเลข 0 กับ ตัวเลข 1 เท่านั้น
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงานต่างๆ
ตามที่ต้องการ เช่น การทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะ
ด้าน เช่น โปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมการให้บริการเว็บ โปรแกรมงานด้านธนาคาร

ผู้ใช้งาน (Users / People)
ผูท้ ี่เรียกใช้ขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูลมาใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้ดังนี้
1) ผู้ใช้งาน (End User) ได้แก่ ผูท้ ี่นำข้อมูลจากฐานข้อมูลไปใช้งาน
2) ผู้พัฒนาฐานข้อมูล (Developer)
* Application Programmer ได้แก่ ผู้ท ี่ท ำหน้าที่พัฒนาโปรแกรม (Application Program) เพื่อ
เรียกใช้ขอ้ มูลจากระบบฐานข้อมูลมาประมวลผล
* Database Administrator (DBA) ได้แก่ ผูบ้ ริหารที่ทำหน้าที่ควบคุมและตัดสินใจในการกำหนด
โครงสร้างของฐานข้อมูล ชนิดของข้อมูล วิธีการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบในการเรียกใช้ข้อมูล ความ
ปลอดภัยของข้อมูล และกฎระเบียบที่ใช้ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลภายในฐานข้อมูล
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ข้อดีของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล
1. ข้อมูลมีการเก็บอยู่รวมกันและสามารถใช้ขอ้ มูลร่วมกันได้
2. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล
3. สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้
4. การควบคุมความคงสภาพของข้อมูล (Integrity)
5. การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลจะทำได้ง่าย
6. ความเป็นอิสระระหว่างโปรแกรมประยุกต์และข้อมูล
7. การมีผู้ควบคุมระบบเพียงคนเดียว
ข้อเสียของการประมวลผลข้อมูลในฐานข้อมูล
1. การใช้งานฐานข้อมูลจะเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเนื่องจากราคา DBMS ค่อนข้างแพงและ
ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง
2. การสูญเสียข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้ที่เดียวกัน หากฐานข้อมูลมีปัญหาก็
อาจทำให้เสียข้อมูลบางส่วนไปได้ ดังนัน้ ระบบฐานข้อมูลที่ดตี ้องมีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนีด้ ้วย
ระบบสารสนเทศ (Information System)
ระบบสารสนเทศ คือ ชุดขององค์ประกอบที่ทำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บและแจกจ่าย
สารสนเทศ เพื่อช่วยการตัดสินใจ และการควบคุมในองค์กร
การทำงานของระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 อย่าง คือ (1) การนำข้อมูลเข้าสู่
ระบบ (Input) (2) การประมวลผล (Processing) และ (3) การนeเสนอผลลัพธ์ (Output)

ภาพ 2.4 แสดงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
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แหล่งข้อมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แหล่งข้อมูล มาจาก 2 แหล่งที่สำคัญ ได้แก่
- แหล่งข้อมูลภายในองค์กร เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในองค์กร สามารถนำมาสร้างสารสนเทศใช้
ภายในองค์กรได้
- แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนอกองค์กร นำมาสร้างสารสนเทศเพื่อให้
ผูบ้ ริหารใช้ในการวางแผนตัดสินใจ
ระบบจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วยหน้าที่หลัก 2 ประการ
- จัดเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กรมาไว้ด้วยกัน
- ทำการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการ
บริหารของผู้บริหาร ถ้าระบบใดประกอบด้วยหน้าที่หลักสองประการนี้ ก็สามารถจัดเป็น
ระบบจัดการสารสนเทศได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างระบบคอมพิวเตอร์เฉพาะขององค์กร
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อมูล นักวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ (System Analyst and Designer) จึงออกแบบระบบสารสนเทศให้มีคอมพิวเตอร์เป็น
อุปกรณ์หลักในการจัดการสารสนเทศ เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ และขีดความสามารถ
ในการบริหารงานของผู้บริหาร
คุณสมบัติของข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้อมูลจะต้องมีคุณสมบัติขนั้ พืน้ ฐาน ดังนี้
1. ความถูกต้อง หากมีการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะทำให้เกิด
ผลเสียอย่างมาก ผูใ้ ช้ไม่กล้าอ้างอิงหรือนำเอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้การดสินใจของผู้บริหารขาด
ความแม่นยำ และอาจมีโอกาสผิดพลาดได้โ ครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบต้องคำนึงถึงกรรมวิธ ีก าร
ดำเนินงานเพื่อให้ได้ความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
2. ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน การได้มาของข้อมูลจำเป็นต้อง
ให้ทันต่อความต้องการของผู้ใ ช้ มี การตอบสนองต่อผู้ใ ช้ไ ด้เ ร็ว ตีความหมายสารสนเทศได้ท ัน ต่อ
เหตุการณ์หรือความต้องการ
3. ความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ของสารสนเทศขึ้นกับการรวบรวมข้อมูล และวิธีการทางปฏิบัติ
ในการดำเนินการจัดทำสารสนเทศต้องสำรวจและสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสม
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4. ความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากจะต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
มาก จึงจำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างข้อมูลให้กะทัดรัดสื่อความหมายได้ มีการใช้ร หัสหรือย่นย่อ
ข้อมูลให้เหมาะสมเพื่อที่จะจัดเก็บเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
5. ความสอดคล้อง ความต้องการเป็นเรื่องที่ส ำคัญ ดังนั้น จึงต้องมีการสำรวจเพื่อหาความ
ต้องการของหน่วยงานและองค์กร ดูสภาพการใช้ข้อมูล ความลึกหรือความกว้างของขอบเขตของ
ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ
ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ (Information processing cycle)
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การนำเข้าข้อมูล
1.1 การรวบรวมข้อมูล อาจจะรวบรวมจากแหล่งกำเนิดข้อมูล (ข้อมูลปฐมภูม)ิ หรือจากข้อมูล
ที่มอี ยู่แล้ว (ข้อมูลทุติยภูมิ)
1.2 การตรวจสอบข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำเป็นต้องตรวจข้อมูล เพื่อความถูกต้อง หาก
พบข้อผิดพลาดต้องทำการแก้ไข
1.3 การเตรียมข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันเพื่อสะดวกในการประมวลผล
ขั้นตอนที่ 2 การประมวลผลข้อมูล
หมายถึง การดำเนินการกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มคี วามหมายและมีประโยชน์ ได้แก่
2.1 การจัดกลุ่มหรือจำแนกประเภท
2.2 การเรียงลำดับ
2.3 การคำนวณ
2.4 การค้นคืน
2.5 การรวมข้อมูล
2.6 การสรุป
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรักษาข้อมูล
เพือ่ เก็บบันทึกข้อมูลไว้ สามารถนำมาใช้ได้ในภายหลัง มีขนั้ ตอนดังนี้
3.1 การจัดเก็บข้อมูลไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล
3.2 การสำเนาข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหาย
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3.3 การปรับปรุงข้อมูล เพื่อทำให้ข้อมูลมีความทันสมัย ทันกับเหตุการณ์และเวลาที่เปลี่ยนไป
ขั้นตอนที่ 4 การแสดงผล
หมายถึง การจัด รูป แบบของสารสนเทศให้ อยู่ใ นรูป แบบของรายงาน ตาราง แบบฟอร์ ม
แผนภูมิ เพื่อสะดวกในการศึกษา อาจจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง วีดทิ ัศน์ เป็นต้น

ภาพที่ 2.5 ขั้นตอนการจัดการสารสนเทศ

การจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
การทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้า
มาช่วยในการดำเนินการ เริ่มตัง้ แต่การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการประมวลผลข้อมูล
ให้กลายเป็นสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล ประกอบด้วย
- การรวบรวมข้อมูล เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีจำนวนมาก และต้องเก็บให้ได้
อย่างทันเวลา ปัจจุบันมีเทคโนโลยีช่วยในการจัดเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น การป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง
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คอมพิวเตอร์ การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอดำในตำแหน่งต่างๆ
เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน
- การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูล
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บเข้าในระบบจะต้องมีความเชื่อถือได้ หากพบที่ผิดพลาดต้อง
แก้ไข การตรวจสอบข้อมูลมีหลายวิธี
2. การดำเนินการประมวลผลข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศ ประะกอบด้วยต่อไปนี้
- การจัดแบ่งข้อมูล โดยข้อมูลที่จัดเก็บจะต้องมีการแบ่งแยกกลุ่มเพื่อเตรียมไว้สำหรับการ
ใช้งาน
- การจัดเรียงข้อมูล เมื่อจัดแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแล้ว ควรมีการจัดเรียงข้อมูลตามลำดับ
ตัวเลข หรือตัวอักษร หรือเพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายประหยัดเวลา
- การสรุปผล บางครั้งข้อมูลที่จัดเก็บมีจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการสรุปผล เพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ ข้อมูลที่สรุปได้น้ีอาจสื่อความหมายได้ดีกว่า
- การคำนวณ ข้อมูลที่เก็บมีเป็นจำนวนมาก ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลตัวเลขที่สามารถ
นำไปคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์บางอย่างได้
3. การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ประกอบด้วย
- การเก็บรักษาข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกต่างๆ
- การค้นหาข้อมูล การค้นหาข้อมูลจะต้องค้นได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว จึงมีการนำ
คอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานทำให้เรียกค้นและกระทำได้ทันเวลา
- การทำสำเนาข้อมูล การทำสำเนาเพื่อที่จะนำข้อมูลเก็บ รักษาไว้หรือนำไปแจกใน
ภายหลัง จึงควรจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการทำสำเนา
- การสื่อสาร การสื่อสารข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ และมีบทบาทที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้การ
ส่งข่าวสารไปยังผูใ้ ช้ทำได้รวดเร็วและทันเวลา
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ภาพที่ 2.6 การจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
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บทที่ 3
ระดับของสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ประจำบท
1. สามารถจำแนกระดับของสารสนเทศ
2. อธิบายรูปแบบของการประมวลผลข้อมูล
3. เข้าใจระดับของการบริหารจัดการสารสนเทศ
สื่อการสอน

การวัดผลและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการสอน

1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม

2. PowerPoint

2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์

3. การบรรยายในชั้นเรียน

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท

1. ระดับของสารสนเทศ
ปัจจุบันข้อมูลและสารสนเทศมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็น
สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society) กล่าวคือ คนในสังคมใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการ
ตัดสินใจ มีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะ
สารสนเทศเป็นสิ่งที่ช่วยให้การตัดสินใจของผู้ใช้มีความแม่นยำ ให้นักเรียนลองจินตนาการดูว่า หาก
นักเรียนต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยการเดินเข้าไปที่ร้านและเลือกพิจารณาคอมพิวเตอร์ทีละ
ยี่ห้อเพื่อเปรียบเทียบด้วยตนเองนั้น นักเรียนคงต้องใช้เวลาเป็นวันในการเทียบเคียงข้อมูล แต่ปัจจุบัน
หากนักเรียนต้องการข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงแต่เข้าอินเทอร์เน็ต นักเรียนจะ
พบว่ามีหลายเว็บไซต์ที่ให้นักเรียนกรอกความต้องการการใช้งานเครื่อง แล้วเว็บไซต์จะประมวลผลและ
นำเสนอเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณลักษณะและรุ่นใกล้เคียงกับความต้องการได้เพียงเสี้ยววินาที ซึ่งนี่
เป็นแค่ตัวอย่างของการใช้งานสารสนเทศของผู้ใช้เป็นรายบุคคลเท่านั้น ปัจจุบันหน่วยงานหรือองค์กร
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ต่าง ๆ ได้นำสารสนเทศมาใช้ใ นการตัดสิน ใจมากขึ้น ซึ่งระดับ ของสารสนเทศเป็นระดับ ของการ
เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ มีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับบุคคล
ระดับของการเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในระดับบุคคลนั้น จะเป็นการที่แต่ละบุคคลในองค์กร
จะสร้างและใช้สารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานส่วนตัวเท่า นั้น เช่น การใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ดในการพิมพ์เอกสาร การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ในงานนำเสนอ
สำหรับการสอนหรือบรรยาย โดยสามารถกรอกข้อความ ตาราง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่ช่วย
ดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจตลอดเวลา การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์กรอกข้อมูล คำนวณ สร้างกราฟ
และทำนายผลลัพธ์ของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ภาพที่ 3.1 การใช้สารสนเทศระดับบุคคล
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2. ระดับกลุ่ม
ระดับของการเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในระดับกลุ่มนั้น จะเป็นการที่กลุ่มของคนในองค์กรที่
ต้องทำงานร่ว มกันจะสร้างและใช้ส ารสนเทศร่วมกัน ซึ่งจะส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น หลักการ คือ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
ระยะใกล้หรือระยะไกล ทำให้มกี ารใช้ทรัพยากร ได้แก่ ข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีพ้ืนฐานร่วมกัน

ภาพที่ 3.2 การใช้สารสนเทศระดับกลุ่ม

3. ระดับองค์กร
ระดับของการเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในระดับองค์กรนั้น จะเป็นการที่แผนกต่าง ๆ ใน
องค์กร เช่น แผนการขายและการตลาด แผนการผลิต แผนกจัดซื้อ แผนกบุคคล แผนกการเงินและ
การบัญชี เป็นต้น มีการสร้างและส่งผ่านสารสนเทศจากแผนกหนึ่งไปยังอีกแผนกหนึ่งได้โดยสร้าง
สารสนเทศในรูปแบบรายงาน หรือกราฟเพื่อให้ผู้บริหารนำไปประกอบการตัดสินใจได้ หลักการ คือ
นำเครื่องคอมพิวเตอร์ของแผนกต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกั น
และสิ่งที่สำคัญของระบบสารสนเทศระดับกลุ่มและระดับองค์กร คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เป็น
เครือข่ายทั้งภายในองค์กรและการเชื่อมโยงภายนอกองค์กร เพื่อให้มีการสื่อสารและส่งข้อมูลถึงกันได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

38

ภาพที่ 3.3 การใช้สารสนเทศระดับองค์กร

ระดับการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการในองค์กรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
ผู้บริหารระดับสูง (Top-level manager) ทำหน้าที่วางแผนระยะยาว ที่เรียกว่า แผนกลยุทธ์
(strategic planning) เป็นผูต้ ้องการสารสนเทศมาช่วยวางแผนการเจริญเติบโตของบริษัท และกำหนด
ทิศทางขององค์กร ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่
-

CEO (Chief Executive Officer) คือ ผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์กร
CIO (Chief Information Officer) คือ ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
CFO (Chief Financial Officer) คือ เป็นผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัท
COO (Chief Operation Officer) คือ ผูบ้ ริหารหรือกรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
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เป็นบุคลากรที่ท ำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์และกำหนดเป้าหมายขององค์กร ทำหน้าที่ใน
การวางแผนระยะยาว โดยการตัดสินใจ (Decisions) จะมีลักษณะที่ซับซ้อน (Very complex) และไม่มี
โครงสร้างตายตัว (Unstructured)
ระบบสารสนเทศ (Information systems) ที ่ ผ ู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง นิ ย มใช้ ได้ แ ก่ Aggregate
summaries , Statistical analyses, trends, and projections เป็นต้น
ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง (Middle-level manager) ทำหน้ า ที ่ ค วบคุ ม และวางแผนงาน ที่
เรียกว่า แผนยุทธวิธี (tactical planning) ทำการตัดสินใจเพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของ
แผนงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนและกำหนดนโยบายขององค์กรระยะยาวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลที่มาจากภายนอกองค์กร สำหรับรายงานหรือ
สารสนเทศที่ต้องการ จะเป็นรายงานเร่งด่วน เป็นสารสนเทศที่ใช้ในการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ เช่น
ระบบสารสนเทศด้ า นงบประมาณ ระบบสารสนเทศคู ่ แ ข่ ง ขั น ระบบสารสนเทศด้ า นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น
เป็นบุคคลที่นำกลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย โดยจัดการโครงสร้างและจัดสรร
บุคลากรในการทำงาน ในด้านการตัดสินใจ (Tactical Decision) มีการปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก มีการกำหนด
ระยะเวลาการทำงานระยะสั้น เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured)
ระบบสารสนเทศที่ ผ ู ้ บ ริ ห ารระดั บ กลยุ ท ธ์ ดรายสรุ ป สารสนเทศของกิ จ กรรมของการ
ปฏิบัติการ เป็นระบบสารสนเทศระดับกลวิธี (Tactical) เป็นระบบสารสนเทศช่วยในการผลิตรายงาน
หรือสารสนเทศที่ผู้บริหารระดับกลางน ามาประกอบการพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่
องค์กรมีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์หรือประสิทธิภาพสูงสุด หรือให้บรรลุเป้าหมายที่ก ำหนดไว้ให้
มากที่สุด ข้อมูลส่วนมากเป็นสารสนเทศภายในของผู้บริหารระดับปฏิบัติการ นำมาประมวลผลเพื่อให้
ได้สารสนเทศที่จะนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร ตัวอย่างเช่น รายงาน
แสดงเหตุการณ์ผิดปกติ (Exception reports) รายงานที่ต้องการเร่งด่วน (Ad hoc reports) รายงานสรุป
(Summary reports) ระบบสารสนเทศด้านการจัดการตารางผลิต ระบบสารสนเทศด้านวิเคราะห์การ
ขาย เป็นต้น

40

ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ/หัวหน้างาน (Operational Level / Supervisor) ทำหน้าที่ในการ
จัดการและติดตามการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ หรือลูกจ้างที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการ
หัวหน้างานจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ติดตามเหตุการณ์
ประจำวันและทำการแก้ไขให้ถูกต้องทันทีถ้าจำเป็น
เป็นการปฏิบัติงานประจำ กิจกรรมในการทำงานแต่ละวันกับลูกค้า โดยดูแลและควบคุมการ
ทำงานในการปฏิบัติงาน ในด้านการตัดสินใจ (Operational Decision) เป็นแบบมีโครงสร้าง การทำงาน
ซ้ำ ๆ
ระบบสารสนเทศที่ใช้มักเป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบซ้ำ ๆ กัน มีการตรวจสอบมีประสิทธิภาพการ
ทำงานกับลูกค้า เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยให้บุคลากรและผูบ้ ริหารระดับนี้ สามารถนำสารสนเทศมา
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น รายงานการขายประจำวัน การผลิตสินค้าใน
แต่ล ะสัป ดาห์ ตัว อย่างเช่น ระบบสารสนเทศด้านการขาย ระบบสารสนเทศด้านการผลิต ระบบ
สารสนเทศสินค้าคงคลัง ระบบสารสนเทศทางบัญชี ฯลฯ

ภาพที่ 3.4 ระดับการบริหารจัดการกับการใช้สารสนเทศ
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บทที่ 4
หลักการและแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วัตถุประสงค์ประจำบท
1. เข้าใจองค์ประกอบของสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. เข้าใจแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อธิบายคุณลักษณะของระบบสารสนเทศ
สื่อการสอน

การวัดผลและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการสอน

1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม

2. PowerPoint

2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์

3. การบรรยายในชั้นเรียน

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท

ระบบสารสนเทศกับองค์กรและการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นเรื่องการออกแบบและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ การทำงาน วัฒนธรรม การเมือง ภายในองค์การ ตลอดจนบทบาทของผูบ้ ริหารและระบบ
การตัดสินใจ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและระบบสารสนเทศ ประกอบ 1) กลยุทธ์ กฎข้อบังคับ
ขั ้ น ตอน 2) ซอฟต์ แ วร์ 3) ฮาร์ ด แวร์ 4) ฐานข้ อ มู ล และ 5) การโทรคมนาคม สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ได้ดังภาพ 4.1
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ภาพที่ 4.1 ความสัมพันธ์ขององค์กรและระบบสารสนเทศ

การศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จำเป็นต้องอาศัยความรูใ้ นสาขาวิชาต่าง ๆ
ดังนัน้ ระบบสารสนเทศจึงมีลักษณะเป็น สหวิทยาการ (multidisciplinary) ดังนัน้ จึงแบ่งการศึกษา
ระบบสารสนเทศออกเป็น 2 แนวทางคือ
- แนวทางด้านเทคนิค (Technical Approach)
- แนวทางด้านพฤติกรรม (Behavioral Approach)
แนวทางด้านเทคนิค
เน้นเรื่องเทคโนโลยีดา้ นกายภาพ และความสามารถในด้านเทคนิคของระบบ ความรูท้ ี่ใช้ใน
แนวทางนีไ้ ด้แก่
- วิทยาการจัดการ เน้นเรื่องการพัฒนาโมเดลในการตัดสินใจและการจัดการ
- Computer Science สนใจการสร้างทฤษฎีและวิธีการทำงานของคอมพิวเตอร์ วิธีเก็บ
รวบรวมและการเข้าถึงข้อมูล
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เน้นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาทางเลือกที่ดที ี่สุด ในการ
บริหาร การทำงาน
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แนวทางด้านพฤติกรรม
เน้นที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรมการบริหาร รวมทั้งนโยบายองค์กร ความรู้ที่ใช้ใน
แนวทางนีไ้ ด้แก่
- วิชาองค์กรและการจัดการ ช่วยในการพิจารณาว่ากลุ่มหรือองค์กรจะพัฒนาระบบ
อย่างไร และระบบนั้นจะมีผลต่อบุคคลอย่างไร
- วิชาจิตวิทยา ช่วยศึกษาพฤติกรรมของคนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในองค์การ
- สังคมวิทยา เป็นเรื่องผลกระทบของระบบสารสนเทศที่มีต่อกลุ่ม องค์การ และสังคม

ภาพที่ 4.2 แนวทางการศึกษาระบบสารสนเทศ
คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศขึ ้ น อยู ่ ก ั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ง านของผู ้ ใ ช้ ห รื อ ผู ้ บ ริ ห า รแต่ ล ะระดั บ
คุณลักษณะพืน้ ฐานมีดังนี้
- มีความสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับผู้ใช้ระบบได้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้ ส่วนที่ทำหน้าประสานงานกับผูใ้ ช้เรียกว่า User interface
- มีระบบจัดเก็บ ตรวจสอบ และนำข้อมูลเข้า เพราะว่าข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญของ
ระบบสารสนเทศทุกระบบ เป็นวัตถุดิบที่น ำไปประมวลผลเป็นสารสนเทศ การจัดเก็บต้อง
อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำไปประมวลผล จัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อลดความซ้ำซ้อน
ของข้อมูล มีระบบตรวจสอบความถูกต้อง
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- สามารถทำงานรองรั บ กระบวนการทางธุ ร กิ จ ได้ ก ารดำเนิ น งานขององค์ ก รเป็ น
กระบวนการที่มีความซับซ้อนยุง่ยาก ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาต้องสามารถรองรับ
การทำงานของกระบวนการทางธุรกิจได้ (Business process) หรือช่วยลดความซับซ้อนของ
กระบวนการลง
- ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สามารถทำงานสอดคล้องกับกฏระเบียบและนโยบายของ
องค์กร เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามระบบที่เป็นไปได้ตามกฎเกณฑ์ บางโอกาสอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ในขณะนั้น
- ง่ายและสะดวกต่อการเปลี่ยนแปลงและการดูแลบำรุงรักษา

ตาราง 4.1 ความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศกับระดับผูบ้ ริหาร
จากตาราง 4.1 แสดงให้เห็นลักษณะสำคัญ ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อันได้แก่
สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เป็นระบบงานที่ผสมผสานข้อมูลจากหลาย
แหล่ง การพัฒนาระบบงาน จะเริ่มจากความต้องการและเห็นชอบของผู้ บริหาร มีการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน มีการจัดเก็บข้อมูลสร้างเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้ และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ
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ส่วนประกอบของสารสนเทศภายในองค์กร
องค์กรส่วนใหญ่ที่มีระบบสารสนเทศ (Information System) ประกอบด้วย ระบบจัดทำการ
บันทึกรายการประจำวัน เช่น ใบสั่งซื้อสินค้า ใบเสร็จรับเงิน จำนวนสินค้าคงคลัง และจำนวนผลผลิต
ช่วยสร้างฐานข้อมูลทีเ่ ป็นพืน้ ฐานสำหรับระบบสารสนเทศอื่นๆ

ภาพที่ 4.3 ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems: TPS)
คื อ ระบบสารสนเทศที ่ ใ ช้ ใ นการเปลี ่ ย นข้ อ มู ล ดิ บ จากการปฏิ บ ั ต ิ ง านให้ อ ยู ่ ใ นรู ป แบบที่
เครื่องจักรสามารถอ่านได้ , เก็บรายละเอียดรายการ, ประมวลผลรายการและสั่งพิมพ์รายละเอียด
รายการออกมาได้ เช่น การขายสินค้า การจองตั๋วเครื่องบิน การซื้อสินค้าผ่านเครดิตการ์ดและการ
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง จัดเป็นรายการทั้งสิ้น ระบบประมวลผลรายการนิยมใช้ในการ
ประมวลผลบัญชี, การขาย หรือประมวลผลข้อมูลสินค้าคงคลัง เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้เป็นที่ต้องการ
ของระบบสารสนเทศอื่นๆ ในองค์กร
ระบบปฏิบัติการสารสนเทศที่เป็นระบบประมวลผลรายการ การดeเนินงานขององค์กรทาง
ธุรกิจจะเกี่ยวข้องการจัดการระบบสารสนเทศ คือ การจัดเก็บ การประมวลผล การสแดงผล การส่ง
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ต่อข้อมูลจำนวนมาก ธุรกิจที่มปี ระสิทธิภาพต้องสามารถจัดการสารสนเทศที่เกิดขึน้ อยู่ตลอดเวลาเพื่อ
นำไปใช้ให้ก่อประโยชน์สูงสุด และตอบสนองความต้องการของปัญหาอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ฉะนั้นองค์กร จึงทำการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นในประจำวัน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาระบบปฏิบัติการสารสนเทศ มีหน้าที่หลัก 3 ประการดังนี้
- การทำบั ญ ชี ( Bookkeeping) ทำหน้ า ที ่ ใ นการจั ด เก็ บ บั น ทึ ก รายการปฏิ บ ั ต ิ ง านหรื อ
เหตุการณ์ทางการบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน การปฏิบัติงานจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร 2
กลุ่มคือ ลูกค้า (Consumer) และผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier) การทำงานขององค์กรจะต้องมี
การบันทึกรายการขายสินค้าในแต่ละวันและซือ้ สินค้าในแต่ละวัน เป็นต้น
- การออกเอกสาร (Document issuance) ทำหน้ า ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การออกเอกสารต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันขององค์กร เช่น การออกใบรับส่งสินค้า (Invoice)
การออกเช็ค ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
- การทำรายงานควบคุม (Control reporting) ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออกเอกสารต่างๆ ในการ
ดำเนินงานขององค์กร เพื่อตรวจสอบและควบคุมการดำเนินงานขององค์กร
คุณลักษณะของ TPS
- จะตอบสนองต่อการประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเกี่ยวกับปริมาณ
ข้อมูลจำนวนมากของ Input และ Output
- จะทำการจัดเก็บ แก้ไขข้อมูล เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและให้ข้อมูลทันสมัย
- จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ป้อนเข้ามาทั้งหมด รวมถึงการประมวลผลกรรมวิธี
ผลลัพธ์ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
- มีศักยภาพในระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี
- สนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีผู้ใช้ระบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นถ้าระบบเสียหายจะ
ทำให้มผี ลกระทบต่อองค์กร
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)
คำว่า MIS บางครัง้ จะใช้คำว่า IRS (Information Reporting Systems) หรือ MRS (Management
Reporting Systems) หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ นำมาจัดเก็บให้เป็นระบบสะดวก
ในการค้ น คื น เป็ น ข้ อ มู ล ภายในองค์ ก รและภายนอกองค์ ท ี ่ ม ี ผ ลกระทบต่ อ การด ำเนิ น งาน การ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อยู่ในรูปแบบกระทัดรัด เข้าใจง่าย เพื่อนไปใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับต่างๆ มีหน้าที่ หลัก 2 ประการคือ 1) สามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกมารวมกันไว้อย่างเป็นระบบ 2) สามารถทำการประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ประกอบด้วย
1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่
- ฐานข้อมูล (Database)เป็นส่วนสำคัญของระบบ MIS เพราะสารสนเทศที่ดีจะต้องมาจาก
ข้อมูลที่ดี ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้ และมีการจัดเก็บเป็นระบบ สามารถค้นคืนข้อมูลได้สะดวกและ
รวดเร็ว
- เครื่องมือ (Tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผล ส่วนมาจะเป็นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วย Hardware และ Software
2. วิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล ระบบข้อมูลของงานทางธุรกิจต้องสามารถ
สังเคราะห์สารสนเทศที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริหาร เหมาะสมต่อการจัดลำดับการใช้งาน
การประมวลผล ตรงกับความต้องการ
3. การแสดงผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลจะต้องอยู่ในรูปของรายงายสรุป
สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
ความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มกี ระบวนการทางธุรกิจ ดังนี้
- ระบบสารสนเทศช่วยสร้างคุณค่าให้กับระบบงานขององค์กร
- ผู ้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ขององค์ก รจะต้ องมี ความรู ้ ความเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ
ตลอดจนเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการสารสนเทศ
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- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
- ความสามารถในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation) ระบบสารสนเทศที่ดีต้องสามารถ
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและจั ด การข้ อ มู ล เพื ่ อ ให้ เ ป็ น สารสนเทศพร้ อ มที ่ จ ะใช้ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security)สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่ส ำคัญที่สุดปัจจัย
หนึ่งขององค์กร
- ความยืดหยุ่น (Flexibility) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจหรือสถานการณ์การแข่งขันทางการค้า
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สารสนเทศที่ดีต้องมีความสามารถในการปรับ ตัว
เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานหรือปัญหาที่เกิดขึน้
- ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ (User Satisfaction )
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS)
เป็นระบบที่การทำงานแบกึ่งโครงสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว เฉพาะตัว ซึ่งจะช่วย
ผู้บริหารระดับกลางและระดับอื่น ๆ ในองค์กรมีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาอย่างกว้าง ๆ เช่น
ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ และแนวโน้มจากภายนอกองค์กร ซึ่งระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะใช้
ข้อมูลจากTPS และ MIS
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบ MIS อีกระดับหนึ่ง เพื่อ
ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ เป็นระบบที่กำหนดทางเลือกให้กับผู้บริหาร หรืออาจจัดลำดับทางเลือก
ให้กับผู้บริหาร เป็นระบบสารสนเทศแบบโต้ตอบ ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ทำให้สะดวก
และรวดเร็ว มีโมเดลในการสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้ผู้บริหารเรียกใช้ได้
คุณสมบัติของ DSS
- ช่วยให้ผบู้ ริหารตัดสินใจ
- การออกแบบเป็นแบบโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง
- สนับสนุนการตัดสินใจผูบ้ ริหารทุกระดับ
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-

ใช้งานอเนกประสงค์ มีการจำลองแบบ การวิเคราะห์ ช่วยเหลือผู้ตัดสินใจ
เป็นระบบที่โต้ตอบกับผูใ้ ช้ ใช้งานง่าย
ปรับเข้ากับสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้
มีกลไกการทำงานสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว
สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลขององค์กรได้
มีความยืดหยุ่นรองรับรูปแบบการบริหารงานต่างๆ ได้

ตัวอย่างระบบ DSS
-

การสั่งซือ้ วัตถุดิบของระบบสินค้าคงคลัง
แนวโน้มการขึน้ ลงของราคาสินค้าหรือวัตถุดิบ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาสินค้า/วัตถุดิบต่อหน่วยเวลา
ปริมาณความต้องการสินค้า/วัตถุดิบต่อหน่วยเวลา
ระยะเวลาในการสั่งสินค้าและวัตถุดิบ
ปริมาณสินค้า/วัตถุดิบ ที่มอี ยู่ในคลังสินค้า

ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support System : ESS)
เป็นระบบที่นำเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เป็นการสรุปขั้นสูง ช่วยให้ผบู้ ริหารระดับสูงสามารถ
มองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานของบริษัท โดยระบบ ESS จะทำการสรุปข้อมูลของสารสนเทศ
ทั้งหมด ซึ่งจะมีส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้แบบกราฟฟิก

ภาพที่ 4.4 นำเสนอสารสนเทศสำหับระบบสนับสนุนผูบ้ ริหาร
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ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office information System : OIS)
เป็นระบบจัดการสารสนเทศในสำนักงาน โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร โปรแกรมประมวลผลคำ งานส่งข่าวสารข้อมูลและอื่นๆ
เป็นระบบเกี่ยวกับการผลิตเอกสาร การติดต่อประสานงาน โดยจะเกี่ยวข้องกับระบบ TPS และ MIS
เป็นระบบเพื่อให้พนักงานใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์แทนระบบด้วยมือ บางครั้งเรียกว่า
สำนักงานอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้สร้างกราฟฟิก เอกสาร ส่ งข้อความ จัดทำรายการนัดหมาย และหาข้อมูล
บนเว็บ

ภาพที่ 4.5 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
ประโยชน์ของสารสนเทศในด้านต่อไปนี้
- ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ระบบสารสนเทศทำให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว
ช่วยในการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็วช่วยลดต้นทุน ช่วยให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปได้ดว้ ยดี
- ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ไ ด้ ช่วยในการเลือกผลิตสินค้า/บริการที่เหมาะสม ช่วยใน
การปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ดีขึ้ น ทำได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าได้ดขี ึน้

51

- คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Working Life) เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิด
เครื่องมือการทำงานแบบใหม่ เช่น Internet, E-mail, Hand phone และทำให้เกิดการ
ทำงานรูปแบบใหม่ ๆ เช่น ระบบ Tele/Video Conferencing, Electronic Data Interchange,
Virtual Organization เป็นต้น ซึ่งทำให้ประหยัดทรัพยากร และเพิ่มคุณภาพการเป็นอยู่ของ
คน ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)
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บทที่ 5
องค์กรดิจิทัล
วัตถุประสงค์ประจำบท
1. เข้าใจองค์ประกอบขององค์กรดิจทิ ัล
2. เข้าใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรดิจทิ ัล
3. ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิ ัลที่มตี ่อองค์กร
สื่อการสอน

การวัดผลและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการสอน

1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม

2. PowerPoint

2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์

3. การบรรยายในชั้นเรียน

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท

องค์กรดิจิทัล(Digital Firm)
คือ องค์ก รที่เ กื อบทุก ส่ว นขององค์ก ร โดยเฉพาะในส่วนที ่ม ีก ารติด ต่ อกับ ลูก ค้ า บริษัท
ผู้สนับสนุนวัตถุดิบ และพนักงาน เป็นการบริหารจัดการในระบบดิจิทัล กระบวนการหลักทางธุรกิจ
สามารถทำให้ประสบผลสำเร็จได้โดยการใช้เครือข่ายดิจิทัล ที่ครอบคลุมกว้างขวางทั่วทั้งองค์กร หรือ
เชื่อมโยงเข้ากับองค์กรอื่นจำนวนมาก
การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2014 มีการวิจัยที่ดำเนินการ
โดย MIT Sloan Management Review และ Deloitte University ได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การขับเคลื่อน
ดิจิทัลกับผู้บ ริหารและผู้จัดการบริษัท มากกว่า 4,800 คน พบว่า เกือบ 99% ของกลุ่มตัวอย่ าง
คาดการณ์ถ ึงอุตสาหกรรมและธุ รกิจของพวกเขาในอนาคตว่า จะถูก หยุดชะงัก (Disruptive) จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลในไม่ช้า (Kane, 2015) และเหตุผลสำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความท้าย
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ทายที่ส่งผลต่อการแข่งขัน พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนตนเองไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาใช้ในกระบวนการดำเนินงาน คือ การบริหารจัดการองค์กรรูปแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผลิตภัณฑ์และบริการ ผู้บริหารองค์กรหลายแห่งมีการกำหนดกล
ยุทธ์ดิจิทัลเพื่อเป็นแผนในการดำเนินงานธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาหรือสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ โครงสร้าง หรือกระบวนการอัตโนมัติต่างๆ ภายในของ
องค์กร อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจอย่างครบวงจร (Hess, 2016) ปัจจุบันพบว่ามีหลาย
บริษ ัท ที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ย นสู่ดิจิทัล โดยการสร้างแพลตฟอร์มขนาดใหญ่และ
ให้บริการผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเช่นบริษัทเกี่ยวกับที่พัก Airbnb และธุรกิจเกี่ยวกับการเรียกรถ
สาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์คือบริษัท Uber (Ross, 2015) อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน
มา กลับพบว่ามีหลายองค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวให้ก้าวทันต่อการแข่งขันแบบดิจิทัล ส่งผลให้ธุรกิจ
ได้รับ ผลกระทบอย่างหนักและต้องปิดตัวลงไป เช่น การล้มละลายของ Blockbuster บริ ษ ัท ให้เ ช่า
ภาพยนตร์ รวมไปถึงการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท Washington Post ให้กับ Jeff Bezos ผู้ก่อตั้งบริษัท
Amazon โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่บริษัทเหล่านั้นไม่สามารถพัฒนารูปแบบการดำเนินงานและ
สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที
ในขณะที ่ ห ลายองค์ ก รต่ า งใช้ ท รั พ ยากรดิ จ ิ ท ั ล เพิ ่ ม มากขึ ้ น โครงสร้ า งและกระบวนการ
ดำเนินงานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง การฝึกฝนทักษะ การเปิดมุมมองและมีความคิดแบบดิจิทัลจะเป็น
แนวทางสำหรั บ ดิ จ ิท ัล ที ่ป ระสบความสำเร็จ ปั จ จุ บ ั น องค์ก รหลายแห่ง กำลั ง อยู่ ใ นกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิ ัล และมีการพัฒนาความสามารถด้านดิจทิ ัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการต่างๆ แต่นั่นก็
ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง Soule (2016) ได้อธิบายถึงลักษณะของการ
เป็นองค์กรดิจทิ ัลสามารถเห็นได้ชัดเจนใน 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 การมีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital
Capability) เป็นการใช้เทคโนโลยีบูรณาการช่องทางดิจิทัลเพื่อติดต่อสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้า การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันข้าม
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งองค์กร ส่วนที่
2 ความชำนาญด้านดิจิทัล (Digital Dexterity) เป็นจุดเด่นขององค์กรดิจิทัล ที่จะช่วยให้สามารถปรับ
บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ด้วยความสามารถแบบพลวัต (Dynamic) องค์กรดิจิทัลสามารถใช้
ประโยชน์จากตัว เลือกดิจิท ัล ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องเผชิญ กับ ความคาดหวังของลูก ค้า ที่
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เปลี่ยนแปลง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนภายใน ทั้งนี้หากองค์กร
ต่างๆ มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นองค์กรดิจทิ ัล จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
องค์ ป ระกอบที ่ 1 ความคิ ด (Mindsets) คุ ณ สมบั ต ิ ท ี ่ แ ตกต่ า งขององค์ ก รดิ จ ิ ท ั ล คื อ
แนวความคิดครั้งแรกเกี่ยวกับดิจทิ ัล (Digital-First Mindset) ซึ่งเป็นทัศนคติที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้ม
ของการค้นหาคำอธิบายและการแก้ปัญหาด้วยดิจิทัลก่อนดำเนินการด้วยระบบมือ (Manual) การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อก่อให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขัน
องค์ ป ระกอบที ่ 2 การปฏิ บ ั ต ิ (Practices) พฤติ ก รรมพื ้ น ฐานที ่ ม ี อ ยู ่ ใ นองค์ ก รดิ จ ิ ทั ล
ประกอบด้วย 1) การดำเนินงานดิจิทัล (Digitized Operations) เป็นการพึ่งพาข้อมูลดิจิทัลในการจัดทำ
เอกสารอัตโนมัติและตรวจสอบกิจกรรมขององค์กรได้แม่นยำยิ่งขึ้น องค์กรสามารถตรวจสอบกระบวน
ดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสและยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้นำองค์กร 2) การเรียนรู้ร่วมกัน
(Collaborative Learning) ความพร้อมสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามพรมแดน เพื่อคิดค้ นแก้ปัญหาและ
ค้นหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เป็นการสนับสนุนการทำงานเป็นทีม การเป็นหุน้ ส่วนโดยไม่ได้คำนึงถึงสถานที่
หรือขอบเขตอื่นๆ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยในการปฏิบัติงานแบบร่วมมือที่แตกต่างจาก
แผนผังองค์กรแบบเดิม และ 3) การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Decisions) การ
พึ่งพาข้อมูลดิจิทัลเชิงลึกและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งทั้ง 3 พฤติกรรมนี้
จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลในระยะสั้นขององค์กร ขณะเดียวกันก็ยังพัฒนาความ
โปร่ ง ใส (Transparency) ความไหลลื ่ น (Fluidity) การปรั บ ตั ว (Adaptability) และความยื ด หยุ่ น
(Resilience) ไปพร้อมกันในระยะยาว
องค์ประกอบที่ 3 บุคลากร (People) พฤติกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรดิจิทัลต้องมี คือ 1)
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี (Technology experience) ประสบการณ์ทางเทคนิคที่อาจจำเป็นต้องใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการวิเคราะห์ (Analysis) ปัญญาประดิษฐ์(Artificial intelligence) การเรียนรู้
ของเครื่อง (Machine learning) สังคมออนไลน์และเทคโนโลยีมือถือ (Social and mobile technologies)
รวมถึงอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ ง (Internet of Things) 2) ทักษะดิจิทัล (Digital Skill) การเรียนรู้เกี่ย วกั บ
เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะในการใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการ
ดำเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมสูง (High-Engagement) เพื่อความสำเร็จในระยะยาว องค์กรจะต้อ งมี
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มากกว่าประสบการณ์ด ้ านเทคโนโลยี และทัก ษะดิ จิท ัล ซึ่งจะต้องมีผ ู้ป ฏิบ ัต ิง านที ่ม ีแ รงจู งใจ มี
ความสามารถและความพยายามในการจัดการปัญหาอย่างอัตโนมัติดว้ ยตนเอง
องค์ประกอบที่ 4 ทรัพยากร (Resources) เครื่องมือและข้อมูลดิจิทัลเป็นปัจจัยสำคัญใน
การดำเนินงานขององค์กรดิ จิทัล และทรัพยากรที่จำเป็นจะช่วยให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว
ประกอบด้วย 4.1) ข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ (Real-Time Customer Data) การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างลูกค้าและองค์กร 4.2)
ข้อมูล การดำเนินงานรวมเป็นหนึ่ง (Integrated operations data) และ 4.3) เครื่องมือสำหรับ ความ
ร่วมมือ (Collaborative tools) เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกัน มีการส่งสารถึงสมาชิกได้อย่ าง
รวดเร็ว ทำให้องค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น

เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรดิจิทัล
ในยุคปัจจุบัน โลกกำลังจะกลายเป็น “Global Village” หรือ “หมู่บ้านโลก” ที่มีการเชื่อมโยงเข้า
กับระบบดิจทิ ัล ผูค้ นถูกล้อมรอบด้วยเทคโนโลยีที่กำลังแพร่ขยายออกเป็นวงกว้าง เทคโนโลยีดิจิทัลไม่
เพียงแต่ทำให้ชีวิตของผู้คนสะดวกมากขึ้น แต่ยังทำให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซึ่งเทคโนโลยีที่องค์กรดิจทิ ัลนิยมนำมาใช้ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย
1. อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of things: IoTs)
เป็นเครือข่ายประเภทหนึ่งที่เปิดใช้งานอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามโปร
โคอลที่ก ำหนดผ่านอุป กรณ์ตรวจจับ พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารและแลกเปลี่ย นข้อมูล แนวคิด
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเติบโตอย่างกว้างขวางของการใช้อุปกรณ์มือ
ถืออัจฉริยะ ความก้าวหน้าของการวิเคราะห์และประมวลผลแบบคลาวด์การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ
บุคคลทุกที่ทุกเวลาโดยใช้เครือข่ายหรือเส้นทางบริการ ซึ่งอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง จะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่
ผลักดันให้องค์กรต่างๆ ต้องเปลี่ยนแปลงและทำธุรกิจด้วยดิจทิ ัล (Dyk & Belle, 2019)
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2. การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
เป็นลักษณะของการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแพลตฟอร์ม (Platform) ในการจัดเก็บ จัดการและ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งทำหน้าที่เสมือนกระดูกสันหลังของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ผู้ใช้สามารถเข้าใช้
งานเครือข่ายได้ตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบริการเครือข่าย บริการจัดเก็บข้ อมูล แอพลิเคชันและ
บริการต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการติดตั้งหรือดูแลระบบ
3. ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
เป็นการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน และยากต่อการคำนวณด้วยวิธี
ดั้งเดิม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์กร
ข้อมูลขนาดใหญ่จึงมีความจำเป็นสำหรับกระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล เนื่องจากไม่มีองค์กรดิจิทัล
ใดที่ดำเนินงานต่อไปได้หากปราศจากข้อมูลที่จำเป็น
4. ปัญ ญาประดิษ ฐ์และการเรีย นรู้ของเครื่อ ง (Artificial Intelligence and Machine
learning)
เป็นความรู้ที่แสดงโดยเครื่องจักรในการจัดการกับสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ความฉลาด
ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากบุคคลไปยังเครื่องจักรเพื่อช่วยให้อำนวยความสะดวกในชีวิต และนอกจากรับ
ข้อมูลจากมนุษย์แล้ว เครื่องจักรยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการใช้งาน ส่งผลให้ประสิ ทธิภาพ
และมีการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
5. เทคโนโลยีความปลอดภัย (Security)
เป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งมาใช้ร่วมกันเนื่องจากความ
ต้องการที่จะรัก ษาความปลอดภัย เครือข่ายที่อาจเกิดภัย คุก คามทางไซเบอร์ เพื่อช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัยในข้อมูลขององค์กร รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ระบบความปลอดภัยจะทำ
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ซึ่งสามารถตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัยพร้อมทั้งแจ้งเตือนได้อย่าง
รวดเร็ว
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6. บล็อกเชน (Blockchain)
เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้สำหรับการจัดเก็บและส่งข้อมูลแบบใยแมงมุม โดยส่วนใหญ่แล้ว
มักใช้การทำธุรกิจกรรมออนไลน์ การเก็บสถิติการทำธุรกิจ หรือทรัพย์สินชนิดอื่นๆ อย่างปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ลดการฉ้อโกงได้อย่างมหาศาล
7. เทคโนโลยี โ ทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ และสื ่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social media and Mobile
technologies)
จากตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในปรากฏการณ์ของสื่อสังคมออนไลน์และโทรศัพท์มือถือส่งผลให้
หลายองค์กรตระหนักว่าต้องมีสถานะออนไลน์เพื่อเข้าถึงและเชื่อมต่อกับลูกค้าที่เข้าใจระบบดิจิทัล
การดึงข้อมูลจากเครื่องมือและสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Linkedin และ Blog มีความสำคัญใน
การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสร้าง กลยุทธ์ในการขายสินค้า เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าที่อยู่บนสื่อ
สังคมออนไลน์มักคาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถดูสินค้าในคลังก่อนออกเดินทางไปซื้อที่หน้าร้านค้า
นั้นๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันจะมีองค์กรดิจิทัลหลายแห่งมีความพยายามสรรหาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างครอบคลุมและแพร่หลาย แต่หากองค์กรไม่มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรการมีความสามารถและความชำนาญด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้องค์กรไม่สามารถดำเนินงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ องค์กรจึงควรจัดตั้งหน่วยงานสำหรับดูแลและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยี ฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นทักษะเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรต่อไปใน
อนาคต

ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลที่มีต่อองค์กร
ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ผลักดันให้องค์กรวางเป้าหมายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล
และจำเป็นต้องผ่านพ้นสภาวะการณ์ดังกล่าวด้วยทรัพยากรและเครื่องมือที่มีอยู่ องค์กรหลายแห่งต้อง
เผชิญกับผลกระทบที่แตกต่างกั นทั้งเชิงบวกและเขิงลบ ซึ่งเป็นผลจากการแปลง (Transformation) ใน
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ทุกภาคส่วน ทั้งนีก้ ารปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิ ัลมีความหมายมากกว่าการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาในองค์กร หากแต่จะต้องมีการคิดสิ่งใหม่และปรับโครงสร้างขององค์กรทั้งหมดอย่างครบวงจร
สำหรับ การวิเ คราะห์ส ังเคราะห์ถ ึง ผลกระทบของการปรับ เปลี ่ย นสู่ ดิจ ิท ัลในองค์ก ร พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อหลายพืน้ ที่ (area) ทั้งต่อลูกค้าและองค์กร ประกอบด้วย
รูปแบบธุรกิจ กระบวนการดำเนินงาน ประสบการณ์ผู้บริโภค บุคลากรในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. รูปแบบธุรกิจ (Business Models)
การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบธุรกิจ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญใน
องค์กรและเป็นส่วนที่ผู้บริหารหรือผู้ดำเนินงานด้านการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลมุ่งเน้นและพยายามทำให้
เกิด การปรับ เปลี่ย นมากที่ส ุด ในการศึก ษาของ Mocker & Fonstad (2017) พบว่าองค์ก รเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังดำเนินการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ และได้วางเป้าหมายจากการเป็นเพียง
ผู้ผลิตรถยนต์แบบดั้งเดิม มาเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์รถยนต์ที่สร้างจุดแข็งด้วยการเชื่อมต่อแบบดิจิทัล
และผู้ให้บริการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (mobility services) และจากการศึกษาระยะยาวของ เกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบธุรกิจที่เริ่มในภาคบริการการเคลื่อนไหว พบว่า รูปแบบธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมากเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง ในขณะเดียวกัน Hildebrandt (2015) พบว่า การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรสำหรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิ ัล ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เองก็กำลังประสบกับ
อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสื่อ การค้าปลีก โลจิสติกส์ และด้านการเงินการ
ธนาคารที่อยู่ในภาวะฉุก เฉินเกี่ยวกับการปรับปรุงธุรกิจรูป แบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย
นอกจากนี ้ จ ากการศึ ก ษาของ Berman & Marshall (2014), Luna-Reyes & Gil-Garcia (2014),
Morakanyane, Grace, & O'Reilly (2017) และ Osmundsen, Iden, & Bendik (2018) ต่างก็ย อมรับ ว่า
กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลในองค์กรเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อการปรับปรุงรูปแบบธุรกิจของ
องค์กร
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2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Operational Processes)
กระบวนการธุรกิจที่มีการฝังตัวของดิจิทัล การบูรณาการความสามารถของเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลกับกระบวนการปฏิบัติงานอื่นๆ ในองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ช่วยลดขั้นตอนต่างๆ ที่สามารถดำเนินการผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีความปลอดภัย ความโปร่งใส
และได้รับการตรวจสอบถึงความถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ ในงานวิจัยของ Nwankpa & Roumani
(2016) พบว่าการที่องค์กรยอมรับการปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิ ัลจะส่งผลดีต่อองค์กร เนื่องจากจะนำไปสู่การ
สร้างกลยุทธ์ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มี ความคิดริเริ่มและแนะนำวิธีปฏิบั ติที่
อาจกลายเป็ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ รวมไปถึ ง ตั ว อย่ า งองค์ ก รที ่ เ กี ่ ย วกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ อี ก ทั ้ ง
Westertaman at al. (2014) ที่ได้ศึกษา พบว่า การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อ
หลายพื้นที่ในองค์กร และหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญคือกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้มี
อำนาจตัดสินใจขององค์กรมุ่งเป้าหมายในการปรังปรุงและนำเทคโนโลยีดิจทิ ัลเข้ามาใช้ส่งผลให้องค์กร
สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็วและตอบสนองต่อรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กรได้นอกจากนี้
แล้ว ในการศึกษาของ (Thorseng & Grisot, 2017) ที่พบว่าการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การดูแลผู้ป่วย ส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานของพนักงานเปลี่ยนแปลงไป
3. ประสบการณ์ผู้บริโภค (Customer experience)
จากผลการศึ ก ษาของ Matt (2015) และ Schuchmann & Seufert (2015) ที ่ พ บว่ า
ประสบการณ์ของผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิ ัลขององค์กร ซึ่งมีผลการวิจัยของ
Osmundsen, Iden, & Bendik (2018) ที ่ ศ ึ ก ษาเกี ่ย วกั บ แนวคิ ดของการปรับ เปลี ่ ย นสู่ ด ิจ ิ ท ัล พบว่า
ผลกระทบเชิงบวกของการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลนั้นสามารถสร้างมูลค่ าที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อทั้งลูกค้าและ
องค์กร ทั้งนี้มูลค่าที่ได้รับอาจมีหลายปัจจัยซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่เงินเพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่อง
ของการปรับปรุงและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าด้วย นอกจากนี้ Westertaman (2014) กล่าว
ว่าประสบการณ์ของลูกค้า เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิ ัล ในขณะเดียวกัน การ
รักษาลูกค้าด้วยการสร้างประสบการณ์ที่ดีเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนในองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล เนื่องจากองค์กรมีการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ ลักษณะของการดำเนินงานด้าน
การตลาดเปลี่ยนแปลงไป องค์กรมีความเข้าใจความคิด ความต้องการของลูกค้า ช่วยทำให้ทราบ
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แนวทางในการสร้างความประทับใจ สร้างประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่การได้รับสื่อ รวมถึงความสนใจ
ตลอดจนการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการด้วย
4. ผู้ปฏิบัติงาน (Employees)
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของระบบดิจิทัลในองค์กรนำมาพร้อมด้วยผลกระทบต่อ
พนักงานในระดับต่างๆ โดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการที่จำเป็นจะต้องได้รับการฝึกอบรมและการ
พัฒนาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะตามกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการ และยังต้องมีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Gow & MacDonald, 2006) รวมถึง
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้จากทุกแห่งด้วยการเชื่อมต่อเครือข่าย การทำงานจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่
ในห้องทำงาน และการเข้ามาของดิจิทัลใหม่ๆ จะส่งผลกระทบต่อจำนวนพนักงานที่มีคุณสมบัติอยู่ใน
ระดั บ ต่ ำ เนื ่ อ งจากเทคโนโลยี ป ั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI) สามารถเข้ า มาทดแทนพนั ก งานและดำเนิน
กระบวนการผลิตได้อย่างอัตโนมัติ ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลว่าจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรใน
องค์กรอย่างแน่นอน ในขณะที่ Bouee (2015) ก็ยังแสดงความเห็นด้วยว่าบุคลากรในองค์กรไม่ควรเป็น
ส่วนที่ถูกลืมหากองค์กรต้องการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล องค์กรจะต้องมีการขับเคลื่อนพนักงานในองค์กร
ให้เป็นผู้มีทักษะการรู้ดิจิทัลเพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานด้วย นั่นแสดงให้เห็นว่า การ
ปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิ ัลจะส่งผลกระทบต่อพนักงานในองค์กรเช่นกัน
5. วัฒนธรรมองค์กร (Organization culture)
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนพื้นฐานการแข่งขันขององค์กร
และเพื่อรับ มือกับ สภาพแวดล้อมที ่ไ ม่มั ่นคงมากขึ้ น การใช้ป ระโยชน์จากโอกาสที่เ ปิ ดกว้ า งของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเป็นแนวทางของการดำเนินงานธุรกิจ การมีความคิดริเริ่มในการปรับเปลี่ยนสู่
ดิจิ ท ัล ได้แพร่หลายไปในองค์ก รหลายแห่ง จากการศึก ษาของ Hartl & Hess (2019) พบว่า ความ
ล้ ม เหลวของการปรั บ เปลี ่ ย นสู ่ ด ิ จ ิ ท ั ล มาจากการที ่ อ งค์ ก รมี ว ั ฒ นธรรมป้ อ งกั น ตนเองจากการ
เปลี่ยนแปลง หากองค์กรตั้งเป้าหมายถึงความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ผู้นำองค์กรจะต้อง
สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมความเต็มใจที่จะยอมรับการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินงานและกระบวนการธุรกิจ โดยวัฒนธรรมองค์กรที่มีการส่งเสริมการรับ
ความเสี่ยงและการวางรากฐานสำหรับนวัตกรรมดิจิทัล เน้นให้บุคลากรใช้ความคิดสร้างสรรค์พร้อมทั้ง
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มีความทะเยอทะยานในการปรับปรุงความเป็นดิจิทัลขององค์กร จะส่งผลดีต่อความสำเร็จด้านการ
ปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลอย่างแน่นอน การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลมีส่วนทำให้วัฒนธรรมองค์กรเกิดความ
เปลี่ยนแปลง จึงอาจกล่าวได้ว่า หากองค์กรมีวัฒนธรรมที่เปิดรับและเต็มใจที่จะเรียนรู้ความเป็นดิจิทัล
จะส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลได้สำเร็จ
6. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร เนื่องจากบริษัท
Encana ทำหน้าที่ในการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งไม่สามารถแปลงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็น
แบบดิจทิ ัลได้เหมือนองค์กรอื่นๆ ดังนัน้ เมื่อองค์กรมีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเข้ามาใช้ในประ
บวนการดำเนินงาน จึงมีหนทางเดียวที่องค์ก รจำเป็นต้องดำเนินการคือ การปรับขนาดของระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดขององค์กรอย่างเร่งด่วน การนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยไปฝังไว้ในหลุมผลิตและ
อุปกรณ์อื่นๆ และส่งผ่านข้อมูลแบบ Realtime เพื่อใช้ในการตัดสินใจ รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่าน
ระบบเพื่อช่วยในเรื่องของความรวดเร็ว จัดให้มีการประยุกต์ระบบดิจิทัลกับการดำเนินงานภายใน
(Back office) ทุกภาคส่วน ซึ่งมีการพัฒนาระบบควบคุมดูแล จัดเก็บข้อมูล (SCADA) และบูรณาการเข้า
กับระบบเครือข่ายสารสนเทศ รวมถึงบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับห่วงโซ่ อุปทาน (Supply chain) ที่
ได้รับการประเมินอย่างรอบคอบเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมก่อนที่จะ
ดำเนินการปรับเปลี่ยนสู่ดิจทิ ัล
การปรับ เปลี่ย นสู่ด ิจิท ัล เป็นการใช้เ ทคโนโลยีด ิจ ิท ัลสมัย ใหม่ท ี่เ ป็น ตัวช่วยสำคัญ ในการ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานธุรกิจและมีอิทธิพลต่อทุกแง่มุมของชีวิตผู้บริโภค ซึ่งอาจเรียกได้ว่าการ
ปรับ เปลี่ย นสู่ด ิจิท ัล ซึ่งเป็นกลยุท ธ์หรือกระบวนการที่ สำคัญ ในการขับ เคลื ่อนและผลัก ดั น การ
ปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น Internet of things,
Cloud Computing, Big data, Artificial Intelligence/ Machine learning, Security, Blockchain, และ Social
media หรื อ Mobile technologies เข้ า มาใช้ ใ นทุ ก กระบวนการทั ้ ง ภายในและภายนอก มี ก ารปรั บ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงาน รูปแบบการแข่งขัน การปฏิสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้า รวมถึงความคาดหวังของผู้ใช้ปลายทาง ทั้งนี้ลักษณะสำคัญที่องค์กร
ดิจิทัลจะต้องมีคือ การมีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital Capability) และ ความชำนาญด้านดิจิทัล
(Digital Dexterity) ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีหลายองค์กรที่อยู่ ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและอาจต้อง
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เผชิญกับ ผลกระทบที่แตกต่างกันทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ไม่ว่าจะเป็น ผลกระทบต่อรูป แบบธุ รกิจ
กระบวนการดำเนินงาน ประสบการณ์ผู้บริโภค บุคลากรในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และโครงสร้าง
พื้นฐาน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลขององค์กรจะส่งผลกระทบในหลายส่วน แต่
องค์กรจำเป็นที่จะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มากที่สุด เนื่องจากการขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายในทุกๆ ด้าน จำเป็นจะต้องมี
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรจึ งเป็นหน่วยงานแรกที่มีบทบาทในการ
พัฒนาบุคลากรตั้งแต่เ ริ่มต้น โดยเริ่มวางแผนเปิดรับบุคลากรใหม่ท ี่มีมุมมองเปิดรับดิจิทัล และมี
ความสามารถด้านดิจิทัลเข้ามาในองค์กร ในขณะเดียวกันยังต้องมีกระบวนการพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากร ทั้งบุคลากรเก่าและบุคลากรใหม่อย่างชัดเจน ทั้งการวางแผน อบรม และสนับสนุน
งบประมาณเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นผู้มีแนวคิดดิจิทัล
(Digital mindset) ที่เปิดใจยอมรับดิจิทัลเข้าสู่ก ารดำเนินงานภายใต้สภาวการณ์ใหม่ อันจะนำไปสู่การ
เป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมดิจิทัล ซึ่งองค์กรจะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป ทีละเล็กน้อยจนแทรกซึมเข้าสู่วิถีการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้บุคลากรมีความตื่นตระหนก
และเกิดความคิดต่อต้าน อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเปิดรับและปรับตัวค่อนข้างนาน หากแต่องค์กร
ตั้งเป้าหมายและพยายามดำเนินต่อไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ในที่สุด

โครงสร้างองค์กรดิจิทัลและองค์กรเครือข่าย
- การลดจำนวนระดับชั้นผู้บริหาร ลดจำนวนชั้น เพิ่มอำนาจการตัดสินใจ
- การแยกสถานที่ทำงานออกจากงานที่ทำ เช่น กำรประชุมทำงไกล (Tele-Conference)
- การทำงานนอก Office ผ่านระบบ Internet
- การทบทวนกระบวนการทำงาน กำรใช้ระบบสารสนเทศช่วยลดค่าใช้จ่ายในกำรทำงาน เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทำงานให้สูงขึ้น
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- การเพิ่มการคล่องตัว ขององค์กร ช่วยให้ องค์กรขนาดเล็กปฏิบ ัติง านได้มีประสิทธิภ าพ
เทียบเท่ากับองค์กรขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถตอบสนองความต้อง
กำรของลูกค้าได้ดอี ย่างองค์กรขนาดเล็กสามารถทำได้
- วิธีการบริหารองค์กรที่เปลี่ยนไป เช่น ผูบ้ ริหารสามารถเห็นรายงานยอดขายทั่วประเทศ หรือ
ยอดขายของบริษัทคู่แข่ง ได้ในเวลาไม่นาน การนำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็น
ระบบการบริหารงานธุรกิจที่รวม การวางแผนการดำเนินงาน แผนการผลิต แผนการขาย และแผนการ
เงินเข้าด้วยกัน
- การกำหนดขอบเขตการทำงานใหม่ ระบบสารสนเทศที่มีการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ าย
ช่วยเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น รายกำรสั่งซื้อสินค้ำ หรือชำระเงินในรูปแบบ
Electronic ระหว่างองค์กร โดยไม่ตอ้ งรอออกเอกสาร ซึ่งองค์กรจะเชื่อมต่อระบบสารสนเทศขององค์กร
หนึ่งเข้ากับระบบสารสนเทศของอีกองค์กรหนึ่ ง โดยทั้งสององค์กรสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารร่วมกัน
และเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่าง องค์กรดิจทิ ัล

ภาพที่ 5.1 องค์กรดิจทิ ัลของกรมสรรพากร
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ภาพที่ 5.2 องค์กรดิจทิ ัลของ Amazon

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างการดำเนินงานของธุรกิจที่เป็นองค์กรดิจิทัล
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บทที่ 6
การเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจิทัล
วัตถุประสงค์ประจำบท
1. เข้าใจความหมายและความความสำคัญของ Digital Transformation
2. เข้าใจองค์ประกอบหลักในการทำ Digital Transformation
3. อธิบายอุปสรรคและปัจจัยแห่งความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงทางดิจทิ ัลในภาครัฐ
สื่อการสอน

การวัดผลและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการสอน

1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม

2. PowerPoint

2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์

3. การบรรยายในชั้นเรียน

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท

เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจทิ ัล หรือ Digital Transformation
คื อ การนำ Digital Technology เข้ า มาปรั บ ใช้ ก ั บ ทุ ก ภาคส่ ว นขององค์ ก ร ทำให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานขององค์กรไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้ลูกค้า เป็นการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ตามทันโลก
เศรษฐกิจ และไม่โดน Digital Disruption ซึ่งก็คือสภาวะที่ธุรกิจถูกทำให้หยุดชะงักในยุคที่เทคโนโลยี
ดิจิทัลพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การไม่พัฒนาในตัว
องค์กร หรือการมี “Disruptive Challenge” จากผู้ที่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจ อีกทั้งจากการเกิดขึ้นของการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี เป็นเหตุให้องค์กรต้อง
มีการจับตาแนวโน้ม Digital Transformation ที่จะเกิดขึ้น เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลง
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Digital Transformation คือการที่เรานำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของ
องค์กร ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่รากฐาน ไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ตาม
ทันโลกเศรษฐกิจ และไม่โดน Digital Disruption เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบ
การทำงานขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิด
ตลาดใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงคู่แข่งขันใหม่ ๆ ทำให้องค์กรหยุดชะงักเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจจะเกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดหรือการพัฒนาองค์กร
อย่างรวดเร็ว องค์กรจำนวนมากมีการลงทุนด้านเทคโนโลยี แต่พบว่าเทคโนโลยีนนั้ ไม่มีส่วนช่วยพัฒนา
ให้องค์กรดีขึ้น หรือเทคโนโลยีที่ลงทุนนั้นมีมูลค่าที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับการนำมาประยุกต์ใช้ จึง
ทำให้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพมากพอ หรือ เรียกว่า Digital Disruption
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำมาสร้างคุณค่าแก่สินค้า/บริการ เกิดเป็นสิ่ง
สร้ า งสรรค์ แ ละนวัต กรรม สร้ า งโมเดลธุ รกิจ รู ป แบบใหม่ รวมถึ ง การยกระดับ คุณ ภาพชีว ิ ตข อง
ประชาชนและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) ของประเทศ ซึ่งท่ามกลาง
ความเป็นไปได้ของการเกิดโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ได้
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่มีขนาดเล็ก ที่มีรูปแบบดำเนินการและใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมจนไม่สามารถ
อยู่รอดได้ในเศรษฐกิจและสังคม ในบางครั้งจึงเรียกว่า Creative destruction หรือการทำลายอย่าง
สร้างสรรค์ที่ท ำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
ต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ การเปลี่ยนแปลง
ด้ า นเทคโนโลยี ท ี ่ ก ้ า วหน้ า อย่ า งมากทำให้ ร ู ป แบบการใช้ ช ี ว ิ ต ของประชาชนและรู ป แบบธุ ร กิ จ
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความต้องการ/ความคาดหวังการบริการ ภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน
ข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการค้าและธุรกิจที่หลากหลาย การดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
การส่งเสริมความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ ำต่างๆ ซึ่งการเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลหรือเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ก ารเป็นดิจิทัล (Digital transformation) มีความเกี่ย วข้องในหลายๆ ด้าน ซึ่งไม่ใ ช่แค่ก ารเสาะ
แสวงหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม และทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และช่วยอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินงานให้รวดเร็วฉับไวเท่านั้น แต่การมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Technology
Infrastructure) ที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ท าให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง (access) ข้อมูลและใช้
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ประโยชน์ การสร้างความตระหนักรู้ (awareness) ในการพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลและรูปแบบเทคโนโลยี
ที่มีอยู่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็
เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันและมีความสำคัญ
พฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารเทศและการสื ่ อ สารของประชากรไทยมี แ นวโน้ ม ใช้
โทรศัพ ท์มือถือ และใช้อินเตอร์เ น็ตเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่ก ารใช้คอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มลดลง โดย
สำนักงานสถิตแิ ห่งชาติได้รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2561 จากจำนวนประชากรประเทศไทยที่มอี ายุ 6 ปีขึ้น
ไปประมาณ 63.3 ล้านคน เป็นผูใ้ ช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุด จำนวน 56.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 89.6
รองลงมาคือ ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 36.0 ล้านคน (ร้อยละ 56.8) และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 17.9 ล้านคน (ร้อย
ละ 28.3) ตามลำดับ โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต และ
โทรศัพท์มือถือของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี2557-2561 พบว่าผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.2 (จำนวน 48.1 ล้านคน) เป็นร้อยละ 89.6 (จำนวน 56.7 ล้าน
คน) ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.9 (จำนวน 21.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 56.8 (จำนวน 36.0
ล้านคน) ส่ว นผู้ใ ช้ค อมพิวเตอร์ล ดลงจากร้อยละ 38.2 (จำนวน 23.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 23.8
(จำนวน 17.9 ล้านคน) แสดงให้ เห็นว่าคนไทยมีความพร้อมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการดำเนิน
กิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่
พกพาไปด้วยตลอดเวลา สอดคล้องกับข้อมูลสถิติของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 25522561) อัตราการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อจำนวนประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นคือ จาก
3.92% ในปี 2552 เป็น 13.55% ในปี 2561
รายงาน World digital Competitiveness ของ IMD ได้ประเมินความสามารถทางการแข่งขันด้าน
ดิจิทัล (digital Competitiveness) โดยเก็บข้อมูลจากประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศ ประเทศไทยมี
อันดับที่ดีขึ้นจากปี 2560 จากลำดับที่ 41 มาอยู่ล าดับที่ 39 อยู่ในลำดับที่ 3 ของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียมีล ำดับที่ดีกว่าไทย คือ ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 27 ซึ่งเมื่อ
พิจารณารายกลุ่มตัววัดที่ใช้ในการประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะ (Knowledge) ด้าน
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technology environment) และด้านความพร้อมที่จะปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ
ในอนาคต (Future Readiness) ประเทศไทยมีด้านความรู้และทักษะ (Knowledge) อยู่ลำดับที่ 44 โดย
คงที่เท่ากับปีก่อน ด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technology environment) อยู่ลำดับที่ 28 โดยดี
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ขึ้นจากปีก่อน (ลำดับที่ 30) สำหรับด้านความพร้อมที่จะปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ ในอนาคต อยู่ลำดับที่ 49
โดยลดลงจากปีก่อน (ลำดับที่ 45) ซึ่งด้านความพร้อมที่จะปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ ในอนาคต ประกอบด้วย
การประเมิน (1) ด้านทัศนคติต่อการปรับตัวทางดิจทิ ัล (ไทยอยู่ลำดับที่ 55) (2) ด้านความคล่องตัวของ
ธุรกิจ (ไทยอยู่ลำดับที่ 34) และ (3) การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไทยอยู่ลำดับที่ 55)
รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและการให้บริการ เพื่อ
มุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาครัฐ จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายหลักที่มุ่งเพิ่มขีดความสามารถทางการ
แข่งขันให้ก ้าวทันเวทีโ ลก ด้ว ยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล เป็นเครื่องมือหลัก ในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตและการบริการ สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสาร
และบริการผ่านสื่อดิจทิ ัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการ
เตรียมความพร้อมให้บุค ลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เ หมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพในยุคดิจทิ ัล ตลอดจนปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560- 2579) จึงได้ถูกจัดทำขึ้นสำหรับใช้
กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว ประกอบด้วย 6 กรอบยุทธศาสตร์ได้แก่ 1) ด้านความ
มั่นคง 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่ าเทียมกันทางสังคม 5) ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ
การจัด ทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นการเปลี่ยนผ่านทางดิจิท ัลขององค์ก รหรือ Digital
Transformation ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรในยุคดิจทิ ัล ตั้งแต่
การวางรากฐาน การกำหนดเป้าหมาย การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ และส่งต่อคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในองค์กร โดยหากผูบ้ ริหารระดับสูงมีเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน และมีการสื่อสาร
ให้บุคลากรทุกส่วนได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจะมีส่วนทำให้การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการดำเนินการสำคัญ
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ัล การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และการสร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การดำเนินงานของรัฐมีแนวทาง เป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ความท้าทาย
ของภาครัฐไทยในยุคสังคมดิจิทัล จึงเป็นส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล และผูใ้ ช้งานเทคโนโลยีดิจทิ ัล ที่ตอ้ งอาศัยความเข้าใจ และความ
ร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน ได้แก่
1. การออกแบบ Platform ภาครั ฐ สำหรั บ ให้ บ ริ ก าร สามารถใช้ ง านได้ บ นอุ ป กรณ์ ท ี่
หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม และมีความ
ปลอดภัยสำหรับ ผู้ใ ช้งาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ท ำให้รูป แบบสังคมมีก ารแบ่งปันข้อ มูล
(Sharing) การรวมกลุ่มกัน ท งานบนฐานความรู้ที่หลากหลายมุมมองจะทำให้เกิดความคาดหวังที่รัฐ
ต้องร่วมแบ่งปันข้อมูล ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึง
แนวทางหรือนโยบายใดๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลในกรณี
ที่มีประชาชนร้องขอ แนวทางการให้บริการควรพิจารณาและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนไปอย่างสม่ำเสมอ สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ การลงทุนทางด้านเทคโนโลยี และการส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีมีรูปแบบที่หลากหลาย และต้นทุนแตกต่างกัน โดยบาง
เทคโนโลยีเมื่อลงทุนแล้วจะต้องใช้งานระยะหนึ่งจึงจะคุ้มค่าต่อการลงทุน สำหรับบางเทคโนโลยี
จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้/ความเชี่ยวชาญมาให้ค ำแนะนำก่อนนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงความเสี่ยงจาก
ความล้มเหลว (failure) ที่ผู้ใช้งานจะไม่น าไปใช้งาน การพิจารณานำเทคโนโลยีมาใช้หรือส่งเสริมให้ใช้
ประโยชน์จงึ ควรเป็นไปอย่างรอบคอบ จำเป็น และเหมาะสม
2. การเชื่อมโยงข้อมูล/ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ใน
ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมนั้น ปัจจัยหนึ่งคือ การมีฐานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่สามารถนำไปใช้
ในการคิดต่อยอด และตัดสินใจเพื่อพัฒนาไปสู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้
สร้างการเชื่อมต่อที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของอุปกรณ์ที่สะดวกและใช้งานง่าย รวมถึงการเชื่อมต่อ
ของผู้ผลิต ผู้บริโภค และประชาชนกลุ่มต่างๆ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐจะสร้างมุมมอง
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ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เปิดกว้างมากขึ้น และถ้าการเชื่อมโยงนัน้ อยู่บนความเห็นของผู้ต้องการใช้
ข้อมูล ก็จะทำให้ก ารทำงานมีป ระสิท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น โดยการเชื่อมโยงระหว่างกัน สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้บริการของรัฐ และคลังความรู้ส ำหรับพัฒนาบุคลากรของภาครัฐได้ด้วย อย่างไรก็
ตาม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีภาครัฐที่ผ่านมา เป็นไปตามความจำเป็น เหมาะสม ของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลต้องมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
3. การพัฒนาบุคลากร โดยบุคลากรทุกภาคส่วนมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การ
เป็นดิจิทัล (Digital transformation) ในฐานะเป็นทั้งผู้ใช้งาน/ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อนำไปสู่
การคิดและการออกแบบสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม โดยความรู้ที่ได้จากการใช้
งานและใช้ป ระโยชน์จากเทคโนโลยีอยู่เสมอจะทำให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยเพิ่มพูนทักษะและความ
เชี่ยวชาญ ซึ่งทักษะเป็นเรื่องสำคัญที่ควรมีก ารส่งเสริมให้แก่บุคลากรทั้งการพัฒนาทักษะที่ม ีอยู่
(Reskilling) และเสริมทักษะใหม่ (Upskilling) ทั้งนี้ ระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาเป็นกระบวนการ
หนึ่งของการสร้างความรู้ / ทักษะในช่วงหนึ่งของชีวติ ซึ่งกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงของ
การทำงานหรือหลังจากจบการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก โดยผลจากการปฏิบัติงาน การเข้า
รับการอบรมให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับกลุ่มคนต่าง ๆ ล้วนเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด
ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมทั้งเป็นแหล่งก าเนิดของความคิดและแนวทางแก้ไขปัญหาของ
รูปแบบและวิธีการใหม่ๆ ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่มี รูปแบบใหม่
และช่องทางที่หลากหลาย ดังนั้น การศึกษา การเรียนรู้ในเรื่องที่สนใจส่วนบุคคลจึงเกิดขึ้นได้ และ
พัฒนาต่อยอดได้ตลอดเวลาภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการสร้างวัฒนธรรมดิจทิ ัล อย่างไรก็
ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะหนึ่งที่ควรเร่งสร้ างความรู้แก่ทุกกลุ่มคน คือ
“ความรู ้ ด ิ จ ิ ท ั ล ” (Digital Literacy) เพื ่ อ ให้ ม ี ค วามสามารถด้ า นความเข้ า ใจและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
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องค์ประกอบหลักในการทำ Digital Transformation
1. คน (People)
Digital Transformation เริ่มต้นจากผู้คน เพราะประสบการณ์ของพนักงานและประสบการณ์ที่
ลูก ค้าจะได้รับมีส ่ว นที่เชื่อมโยงเกี่ย วข้องกัน ดังนั้นในขั้นตอนแรก เราจึงต้องรู้ก ่อนว่าในสิ่งที่จะ
เปลี่ยนแปลงจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง และความรูส้ ึกของพนักงานที่มตี ่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
ยกตัวอย่างเช่น หากว่าคุณจะนำเทคโนโลยีเอไอเข้ามาช่วยในแผนก Customer Service ทำให้
พนักงานรูส้ ึกกังวลว่าตนจะตกงาน ผูเ้ ป็นหัวหน้าก็ควรสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน ถ้าเราสามารถขจัดความ
กังวลของคนอื่น ให้พวกเขารู้สึกได้ว่าเสียงของพวกเขามีค่า ก็จะช่วยให้เขาพร้อมจะก้ าวรับ ความ
เปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น
2. กระบวนการ (Process)
สำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของการบริการลูกค้า เทคโนโลยีไม่ควรสักแต่เพิ่มเข้าไปมั่ว
ซั่ว แต่ควรคัดเลือกหาเทคโนโลยีที่จะช่วยสนับสนุนกระบวนการทำงานได้จริงๆ โดยเชื่อมโยงความ
ต้องการของลูกค้าให้เข้ากับสิ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง สำหรับการพัฒนากระบวนการใดๆ ให้มุ่งเน้น
ไปยังลูกค้ามากขึ้น การใช้ Data (ข้อมูล) และการทำการตลาดส่วนบุคคล (Personalization) เป็นสิ่ง
สำคัญที่ขาดไม่ได้
3. เทคโนโลยี (Technology)
หากจะนึกไปถึงคำว่า Digital Transformation แล้ว ระบบที่ใช้เงินเป็นล้านดอลล่าห์และใช้เวลา
อีกเป็นปีกว่าจะได้ปรับใช้ แต่แท้จริงแล้วการสร้างความเปลี่ยนแปลงไม่ควรจะใช้เวลานานมากขนาดนั้น
ไม่ควรถึงเดือนด้วยซ้ำ องค์กรต่างๆ ควรลงทุนในด้านการสร้างโครงสร้างที่จะสามารถสร้างมูลค่าได้
เช่น สร้างระบบที่เป็นมิตร ธุรกิจที่เป็น Transformation ที่แท้จริงจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่ทำงานได้
อย่างคล่องแคล่วว่องไว มองเทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการบรรลุเป้าหมาย มากกว่าระบบ
ที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมสร้างความคล่องตัวที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การตอบสนองให้รวดเร็วเพื่อให้
ได้มูล ค่าที่เพิ่มขึ้น ใช้เ ทคโนโลยี AI ร่วมกับ มนุษย์ นำมาประยุก ต์ใช้ให้ถ ูก ต้อง AI และเทคโนโลยี
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Machine Learning สามารถช่ ว ยให้ ธ ุ ร กิ จ สามารถยกระดั บ ทำความเข้ า ใจ Big Data และสร้ า ง
Customer Experience ที่ดกี ว่าเดิมได้ เช่น การใช้ Chatbot เข้าช่วยในการบริการลูกค้า เป็นต้น
อุปสรรคของการนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมาประยุกต์ใช้
อุปสรรคที่พบจากการนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมาประยุกต์ใช้ คือ การจัดเก็บฐานข้อมูลตั้งต้นต่าง ๆ
เพื่อใช้ในการจัดทำระบบงานยังไม่ครบถ้วนและการจัดเก็บฐานข้อมูลมีความแตกต่างกันของหน่วยงาน
ย่อยในแต่ละพื้นที่ ทำให้ต้องใช้เวลาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ก่อนการนำเข้าระบบประมวลผล
ประการต่อมา คือ การรู้เท่าทันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ในการทำงาน ซึ่งหากบุคลากรไม่
เข้าใจการดำเนินงาน ไม่เข้าใจใจฐานข้อมูล หรือไม่เข้าใจการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้การ
ทำงานเกิดความผิดพลาดได้ ดังนั้น อุปสรรคที่ส ำคัญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ขึ้นอยู่กับ
ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ว่าสามารถนำมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลเดียวกันได้หรือไม่ และเจ้าหน้าที่ ที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการนำข้อมูลไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
ระบบแต่ละระบบ เพื่อให้การดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
อุปสรรคของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ที่ส ำคัญส่วนใหญ่ คือ ด้านบุคลากรใน
องค์กร ภาครัฐ ที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะพืน้ ฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
ขาดความเข้าใจภาพรวมของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กร และมีความกังวลในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นอกจากบุคลากรในองค์กรภาครัฐแล้ว ผู้รับบริการก็ยังไม่คุ้นชินและไม่เข้าใจ
วิธีการใช้งาน หรือขั้นตอนของการขอรับบริการรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้บุคลากรในองค์กร
ภาครัฐต้องใช้เวลาในการอธิบาย เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเข้าใจ การความขาดแคลนบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบุคลากรภายในองค์กรไม่มีคุณสมบั ติหรือความสามารถที่เพียงพอ
ในการทำงาน เป็นสาเหตุของความไม่ก้าวหน้าในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริก าร
ประชาชน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุก ต์ใ ช้ใ นองค์ก รภาครัฐ
กรณีศึกษาที่สำคัญ คือ ด้านบุคลากร ทั้งผู้บริหารระดับสูง จนถึงระดับพนักงานและเจ้าหน้าที่ โดย
ผูบ้ ริหารระดับสูงจะต้องมีกลยุทธ์และการวางแผนที่ดี รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ การพัฒนา
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บุคลากรให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจการดำเนินงานผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้บุคลากรสามารถนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในองค์กรภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของบุคลากรที่มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล เช่น มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดขั้นตอนการ
ทำงาน ลดระยะเวลา ช่ว ยในการตัดสินใจ การออกแบบการพัฒนาภาระกิจงาน และสร้างความ
เชื่อมโยงข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนทำให้ให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ผู้บริหารองค์กร ควรศึกษา
และทำความเข้าใจองค์ประกอบที่มีผลต่อองค์กร เพื่อรองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลมี 2 ระดับ คือ
ระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ โดยระดับนโยบาย เป็นการจัดการด้านโครงสร้างขององค์กรเพื่อ
ปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก ส่วนระดับปฏิบัติการ จะอาศัยพื้นฐานทรัพยากร (Resource Based
View) ที ่ เ ป็ น การมุ ่ ง เน้ น ปั จ จั ย ภายในองค์ ก ร ได้ แ ก่ ทรั พ ยากรทางกายภาพ (Physical Resource)
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และทรัพยากรองค์กร (Organizational Resource) ซึ่งทรัพยากรทั้ง
3 ประเภทนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์ก รในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และพร้อมรับกับ การ
เปลี ่ ย นแปลงในกระแสโลกดิ จ ิ ท ั ล ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า น
ความสามารถของบุคลากร (Workforce Skills) เนื่องจากบุคลากรในทุกระดับชั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งใน
การขับเคลื่อนการปรั บเปลี่ยนขององค์กรให้สัมฤทธิ์ผล โดยการทำให้บุคลากรเข้าใจถึงความสำคัญ
รู้สึกตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง และบุคลากรจำเป็นต้องมีความสามารถที่เหมาะสมทั้งด้านความรู้
ความเข้าใจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการคิดเชิงออกแบบ เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้บริการ
ลูกค้า และสามารถบริหารองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ องค์กรภาครัฐดำเนินงานต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และ
จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ
สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้พัฒนาต่อไป
การนำนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ยังไม่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเท่าที่ควร
เนื่องจากองค์ก รหรือหน่ว ยงานไม่ไ ด้วางแผนงานและงบประมาณที่มุ่งเน้นการให้บ ริก ารรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ดังนั้น ภาครัฐควรมีการสื่อสารและจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรภาครัฐ

74

อย่างเหมาะสม และมีความสอดคล้องกับ Digital Government Development Agency (2018) ที่อธิบาย
ว่า การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐทุกส่วน เนื่องจากการจะ
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลได้นนั้ จำเป็นต้องมีการขับเคลือ่ นจากหลากหลายมิติ

แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นดิจิทัล (Digital Transformation Trends)
ในปี 2564 Forbes ได้คาดการณ์ 10 Digital Transformation Trends ได้แก่
1. เทคโนโลยี 5G จะกลายเป็นกระแสหลัก เรามักจะได้ยินการพูดถึงประโยชน์ของ 5G
บ่อยครั้ง แต่ยังไม่เห็นว่าสำคัญ จนกระทั่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 การ
ทำงานหรือเรียนออนไลน์ การประชุมออนไลน์ และการทำงานร่วมกันออนไลน์ จึงเป็นสิ่งจำเป็น อีกทั้ง
ธุรกิจปัจจุบันยากที่จะอยู่ได้โดยไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพราะฉะนั้น เทคโนโลยี 5G สามารถตอบโจทย์
ความต้องการการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ และรวดเร็วยิ่งขึน้ ได้ จึงมีแนวโน้มว่าจะได้รับความนิยมยิ่งขึ้นในปี
2564
2. Customer Data Platform จะเป็นที่นิยม Customer Data Platform หรือ CDP เป็นระบบ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ของลูกค้า และนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อนำไปใช้งานต่อที่หลากหลาย เช่น
วิ เ คราะห์ ห า Customer Insight ทำให้ Brand สามารถทำการตลาดเฉพาะบุ ค คล (Personalized
Marketing) ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่ง CDP ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การที่
องค์กรมีข้อมูลกระจัดกระจายอยู่หลายแหล่ง ซึ่งบริหารจัดการยาก ทำให้บริษัทไม่สามารถตอบสนอง
ลูกค้าได้ทันท่วงที CDP เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ โดยการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา จัด
ระเบียบ แยกหมวดหมู่ และทำให้ทุกคนที่ต้องการเข้าถึงสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้
บริหารข้อมูลลูกค้าได้แบบ 360 องศา จากที่เห็นในปัจจุบันว่าข้อมูลมีปริมาณเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด
และไม่มีท่าทีจะหยุดในเร็ว ๆ นี้ ทำให้ CDP จะกลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึน้ อย่างแน่นอน
3. Hybrid Cloud จะเป็ น โครงสร้ า งขององค์ ก รยุ ค ใหม่ องค์ ก รหลายแห่ ง มี ก ารวาง
สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) แบบ Hybrid Cloud ซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างลง
ตัวระหว่างระบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Private Cloud และ Public Cloud ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
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ในการจัดการ ช่วยให้สามารถทำงานอย่างไร้รอยต่อได้มากยิ่งขึ้น โดยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ ’ทุกที่ทุก
เวลา’ เช่น บริษัทอาจใช้ทรัพยากรการประมวลผลของระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) และแอป
พลิเคชันสำหรับกระบวนการบางอย่าง เช่น ซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือน (Payroll Software) แต่เลือกที่จะ
ใช้ระบบคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud) เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ โดยมีกุญแจสำคัญคือ
Public Sphere และ Private Sphere ที่เชื่อมโยงกันผ่านการเข้ารหัสการเชื่อมต่อ (Encrypted Connection)
ช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย ซึ่งได้ขยายขอบเขตจาก IT แบบดั้งเดิม เป็นการตอบ
โจทย์การใช้งานในวงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย การเกิดขึ้นของโควิด -19 ช่วยเน้นย้ำความสำคัญ
ของระบบโครงสร้าง Cloud ที่ช่วยเรื่องความรวดเร็วและยืดหยุ่น เห็นว่ามีองค์กรที่เร่งลงทุนใน Cloud
เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน และการ Disruption ดังที่เกิดในปี 2563
4. Cybersecurity จะกลั บ มามี ค วามสำคั ญ อี ก ครั ้ ง Cybersecurity หรื อ ความมั ่ น คง
ปลอดภั ย ไซเบอร์ เ ริ ่ ม ได้ ร ั บ การพู ด ถึ ง น้ อ ยลง จนกระทั ่ ง การแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19 ที ่ ท ำให้
Cybersecurity กลับมาได้รับการพูดถึงอีกครั้ง เนื่องจากเหล่าแฮกเกอร์ได้ใช้โอกาสที่คนทำงานออนไลน์
จากบ้านในการโจมตีธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจากฐานข้อมูลทั่วโลก ซึ่งในช่วงเดือนมกราคมถึง
เมษายน 2563 การโจมตีข้อมู ลธนาคารเพิ่มสูงถึง 238% และการโจมตีผ่านระบบคลาวด์เพิ่มสูงถึง
600% การที่คนเริ่มทำงานที่ออฟฟิศน้อยลง และทำงานที่บ้านมากขึ้น ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องกลับมา
ยกระดั บ กลยุ ท ธ์ ด ้ า น Cybersecurity เพื ่ อ รองรั บ อุ ป กรณ์ แ ละเครื อ ข่ า ยในการ Work from Home
นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ Cloud เพิ่มความพยายามในการทำให้สินค้าและ
บริการ มีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
5. Privacy and Confidential Computing มีความเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น หัวใจหลักของ
Confidential Computing คือ การเข้ารหัสกระบวนการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ไม่ใช่แค่ Data เป็นการเพิ่ม
ความมั่นคงปลอดภัยให้กับข้อมูลอีกชั้นกับข้อมูลที่มีความสำคัญ (Sensitive Data) ในบริษัทยักษ์ใหญ่
เช่ น Microsoft, IBM, Alibaba, VMware ต่ า งช่ ว ยกั น พั ฒ นาวิ ธ ี ก ารและหาหนทางในการสร้ า ง The
Confidential Computing Consortium ซึ่งน่าจะได้เห็น Confidential Computing กลายเป็นกระแสหลักใน
โลกธุรกิจในปี 2564
6. Headless Tech จะ Disrupt อุตสาหกรรม และเปลี่ยนรูปแบบของการทำ e-Commerce
“Headless Tech” คือการที่ธ ุรกิจสามารถแยกการทำงานของ Front-End (โปรแกรมหน้าบ้าน เช่น
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เว็บไซต์ แอปพลิแคชัน) กับ Back-End (โปรแกรมหลังบ้าน เช่น ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน) ได้ เพื่อ
สร้างประสบการณ์ท ี่ด ีข ึ้นให้แก่ล ูก ค้ า การเปลี่ย นจากประสบการณ์ แบบ Omnichannel ไปสู่ก าร
เชื่อมต่อทุกอย่างตั้งแต่ โกดัง ไปถึง หน้าร้าน ไปจนถึงการให้บริการทางออนไลน์ บริษัทต่าง ๆ ได้สร้าง
ประสบการณ์ในการชอปปิงไปยังช่องทางใหม่ ๆ ทำให้ Developer ในฝั่งผู้ขายมีอิสระในการสร้ าง
ประสบการณ์การซือ้ รูปแบบที่สร้างสรรค์ผ่านช่องทางใหม่ ๆ มากยิ่งขึน้ เช่นเดียวกัน
7. Work from Home มีแนวโน้มจะอยู่นานกว่าโควิด -19 ถึงแม้ว่าในช่วงหลัง พนักงาน
สามารถเริ่มกลับไปทำงานได้แล้ว แต่หลาย ๆ บริษัทยังคงมีนโยบาย Work from Home ให้กับพนักงาน
อยู่ ทำให้เกิดการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Smart Work from Home เช่น Zoom, Webex
หรือ Microsoft Teams ซึ่งส่งผลทำให้ยอดขายคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือเชื่อมต่อต่าง ๆ ที่ต้องใช้ใน
การทำงานจากบ้านเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน นอกจากนี้เราอาจจะได้เห็นการอพยพของประชากร
เนื่องจากคนสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ จึงมีแนวโน้มที่คนจะย้ายจากเมืองหลวง ไปสู่พืน้ ที่ที่ค่าครอง
ชีพถูกกว่า ซึ่งส่งผลให้เกิดการลงทุนด้านเครือข่ายและการเชื่อมต่อในพืน้ ที่ชนบทมากยิ่งขึน้ จึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ด้วยค่ าใช้จ่ายด้านการดำเนินการที่ถูกลง หลาย ๆ บริษัทจึงอาจจะ
ยังไม่กลับไปใช้วธิ ีการเดิมในเร็ว ๆ นี้
8. เทคโนโลยี AI จะได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็น
ปัจจัยเร่งให้เกิดการใช้ Data, AI มากยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ในขณะที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่า AI คือเท
รนด์แห่งอนาคต ในความจริงแล้ว AI นั้นอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว สังเกตจากสิ่งที่เราเห็นบนโซเชียล
มีเดีย หรือการที่ Netflix สามารถแนะนำภาพยนตร์ที่เหมาะกับเรา ล้วนเกิดจาก AI ทั้งสิน้ ในอนาคต AI
จะมีผลต่อการซื้อ การบริโภค การจ้างงาน และความบันเทิง โดยได้รับอิทธิพลจากข้อมูลจำนวน
มหาศาล และความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคนี้ ซึ่งไม่ต้องสงสัยว่า AI จะเติบโตในอนาคต
อย่างรวดเร็วยิ่งกว่าปัจจุบัน ท้ายที่สุดแล้ว AI จะต้องไดัรับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าจะมี
การใช้งานเพื่อจุดประสงค์ในเชิงบวกเท่านั้น
9. Device Form Factors จะได้รับความสนใจอีกครั้ง ผู้บริโภคต้องการอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก
เบาลง ขนาดเล็กลง และสามารถเชื่อมต่อได้ดีกว่าเดิม แต่ก็ยังต้องใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย แทนที่จะ
ถืออุปกรณ์หลาย ๆ เครื่อง ผู้ใช้งานต้องการอุปกรณ์แบบไฮบริดมากขึ้น ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามวัตุประสงค์ในการใช้งาน
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10. Quantum Computing จะกลายเป็นกระแสหลัก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ที่
อาศัยปรากฏการณ์เชิงควอนตัมในการช่วยประมวลผลข้อมูล (Quantum Computing) อาจจะยังไม่เป็น
ที่พ ูด ถึงเท่ าไร แต่เ ทคโนโลยี นี ้ก ำลั งเติบ โตขึ ้ นเรื ่อย ๆ ด้วยการที่ Quantum Computing สามารถ
ประมวลผลที่เร็วกว่าคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปอย่างมหาศาล เทคโนโลยีนี้มีการนำมาใช้จัดการการแพร่
ระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกับการพัฒนาวัคซีน ในอนาคตคาดการณ์ว่าเราจะได้เห็นกรณีศึกษาใน
หลากหลายอุตสาหกรรมในอนาคต เนื่องจากผู้คนเริ่มตระหนัก ถึงความสามารถอันทรงพลั งของ
Quantum Computing มากขึ้น
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บทที่ 7
ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์ประจำบท
1. เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
2. อธิบายประโยชน์ของระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
3. เข้าใจระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลที่ดี
สื่อการสอน

การวัดผลและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการสอน

1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม

2. PowerPoint

2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์

3. การบรรยายในชั้นเรียน

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท

ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
การที่จะพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้นั้น ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก
ประการหนึ่ง ที่มีส่วนสนับสนุนให้ องค์กรเกิดความ ก้าวหน้า ดังนั้น การจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกั บ
ทรัพยากรบุคคลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมี
งานที่จะต้องควบคุมอยู่หลายส่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (human resource information system) หรือ HRIS หรือ
ระบบสานสนเทศสำหรั บ บริ ห ารงานบุ ค คล (personnel information system) หรื อ PIS เป็ น ระบบ
สารสนเทศที่ถูกพัฒนาให้สนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การวางแผน การจ้าง
งาน การพั ฒ นาและการฝึก อบรม ค่ า จ้ า งเงิ น เดื อ น การดำเนิ น การทางวิน ั ย ช่ ว ยให้ ก ารบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ โดยที่ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลจะมีดังนี้
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1. ข้อมูล บุค ลากร เป็นข้อมูลของสมาชิก แต่ ละคนขององค์ก าร ซึ่งประกอบด้วย ประวั ติ
เงินเดือน และ สวัสดิการ เป็นต้น
2. ผังองค์ก าร แสดงโครงสร้ำงองค์ก าร การจัดหน่วยงานและแผนกำลังคน ซึ่งแสดงทั้ง
ปริมาณและกำรจัดสรรทรัพยากรบุคคล
3. ข้อมูลจากภายนอก ระบบบริห ารทรัพยากรบุคคลมิใช่ระบบปิดที่ควบคุมและดูแลสมาชิก
ภายในองค์ก ารเท่ านั้น แต่จะเกี่ย วข้องกับ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่ง
ต้องการข้อมูลจำกภายนอกองค์การ เช่น การสำรวจเงินเดือน อัตราการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น
การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นงานสำคัญที่มิใช่เพียงแต่การปฏิบัติงานประจำวันที่เกี่ยวกับ
การควบคุมดูแลบุคลากรและค่าจ้างแรงงานเท่านั้น แต่ต้องเป็นการดำเนินงานเชิงรุก (proactive) การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานช่วย ให้งานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพขึ้น โดยที่
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. ความสามารถ (capability) หมายถึง ความพร้อมขององค์การและบุคคลในการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องพิจารณาความสามารถของบุคลากร 3 กลุ่มคือ
- ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องพร้อมที่จะสนับสนุนด้านนโยบาย กำลังคน กำลังเงิน และวัสดุอุปกรณ์
ในการพัฒนาระบบสานสนเทศขององค์การ
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ เพื่อให้การทำงานในหน่วยงานมีความคล่องตัวขึน้
- ฝ่ายสารสนเทศที่ต้องทำความเข้าใจและออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม
2. การควบคุม (control) หมายถึง การพัฒนา HRIS จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของ
สารสนเทศโดยเฉพาะการเข้า ถึงและความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจำกข้อมูลด้ านทรัยพากรบุคคลจะ
เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งจะมีผลต่อชื่อเสียงและผลได้ -ผลเสียของบุคคล
จึงต้องมีการจัดระบบการเข้าถึงและจัดการข้อมูลที่รัดกุม โดยอนุญาตให้ผู้มหี น้าที่และความรับผิดชอบ
ในแต่ละหน่วยงานสามารถ เข้าถึงและปรับปรุงสารสนเทศในส่วนงานของตนเท่านั้น
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3. ต้นทุน (cost) ปกติการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลจะมีต้นทุนที่สูง ขณะเดียวกันก็จะ
ไม่เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน ตัวอย่ างเช่น การเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งในด้านการขยายตัวและหด
ตัวซึ่งจะมีผลกระทบต่อบุคลากร ดังนั้นฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลสมควรมีข้อมูลที่เหมาะสมใน
การตัดสินใจ เป็นต้น ขณะเดียวกัน การลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งฝ่าย
บริหารสมควรต้องพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับจากการพัฒนาระบบว่าคุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้ไปหรือไม่
4. การติดต่อสื่อสาร (communication) หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องศึกษา
การไหลเวียนของสำรสนเทศ (information flow) ภายในองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนเตรียมกำรในการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เกิดความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดกี ับการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
5. ความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) ปัจจุบันการพัฒนา HRIS ไม่
เพียงแต่ช่วยให้การดำเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพขึ้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างศักยภาพ
และความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ
ต้องยอมรับว่า คนเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร แต่ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรมีค่าใช้จ่ายสูง
ทีอ่ งค์กรต้องรับภาระทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เงินเดือน สวัสดิการ และข้อมูลผูกพันในสัญญาจ้าง
งาน HRIS เป็นระบบสำรสนเทศที่นำเสนอข้อมูลกำรตัดสินใจซึ่งเกิดประโยชน์แก่องค์การและสมาชิกแต่
ละคน ซึ่งจะช่ว ยให้ผู้บ ริห ารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ งานด้านทรัพยากรบุคคลอย่ างถูกต้องขึ้ น
เนื่องจากบุค คลากรที่ มีค วามรู้ ค วามสามารถคือ Key Success Factor ที่จะช่วยให้ องค์ก รประสบ
ความสำเร็ จ ในธุร กิจ ดั ง นั ้ น บทบาทการทำงานของ HR ในปั จ จุ บ ั น และอนาคตต้ องเป็น มากกว่ า
เจ้าหน้าที่ ที่ทำเงินเดือนให้กับพนักงานในองค์กร HR จะต้องปรับหน่วยงำนตนเองให้รับกับกลยุทธ์ของ
องค์กร ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของการลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การประยุกต์ใช้ประโยชน์จ ากเทคโนโลยีใ หม่ๆ
เพราะไม่เ พียงช่ว ยให้ HR เป็นอิสระจากงานด้านธุรการเท่ านั้นแต่ย ังช่วยยกระดับการทำงานของ
บุคลากรในองค์กร การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Management) การ
พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร (Human Resource Development :HRD) การเพิ่มผลงาน
ของบุคคลากร (Human Performance Enhancement : HPE) เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร
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ภาพที่ 7.1 บทบาทของระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
ระบบการบริหารโครงสร้างองค์กร
เป็นระบบที่จัดเก็บข้อมูล และแต่ละองค์กรจะมีระบบโครงสร้ างที่แตกต่างกันปัจจุบันมีก าร
พัฒนาโปรแกรมที่รองรับความยืดหยุ่นกับผูใ้ ช้งาน ซึ่งสามารถกำหนดโครงสร้างองค์กรเองมีการแสดง
Organize Chart ให้ตามที่ผู้ใช้ได้กำหนด ไว้ รวมถึง Job Description ของพนักงานแต่ละตำแหน่ง อัตรา
การหักเงินประกันสังคม อัตราการหักกองทุนเงินทดแทนที่จะต้องนำค่าจ้างทั้งปีกับอัตราเงินสมทบไป
แสดงใน กท.20 ก.ในระบบ Payroll กรณีที่บริษัทมีกองทุนสำรองมากกว่า 1 กองทุนเพื่อจัดสรรกองทุน
กับพนักงานแต่ละคน และสามารถกำหนดใช้งานกับระบบอื่นที่เกี่ยวข้องได้

ภาพที่ 7.2 ระบบการบริหารโครงสร้างองค์กร
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ระบบการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน
เป็นระบบที่ช่วยในกำรคัด สรรพนัก งาน ให้แต่ละองค์กรสามารถหาพนัก งานที่มี คุณภาพ
สอดคล้องกับกำรทำงานในแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่การสรรหาพนักงาน การสอบ การสัมภาษณ์ การ
ประเมินผลการสอบ รวมถึงการแจ้งเตือนทำง Email เพื่อลดค่ าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงาน,การ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว

ภาพที่ 7.3 ระบบการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน

ระบบการบริหารพนักงาน
เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานอย่างระเอียด ซึ่งผู้ใช้ส ามารถค้นหาข้อมูลได้ อย่าง
อิสระง่ายต่อการใช้งาน สะดวก รวดเร็ว เช่น พนักงานที่ลาออกไปแล้วกลับเข้ามาทำงานใหม่โดย ไม่
ต้องบันทึกประวัติใหม่ การตรวจสอบพนักงานครบสัญญาจ้างงานหรือต่อสัญญาจ้างงานใหม่โดย
อ้างอิงจากสัญญาเดิม เป็นต้น
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ภาพที่ 7.4 ระบบการบริหารพนักงาน

ระบบการบริหารควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน
เป็นระบบการบริหารควบคุมเวลาการทำงานของพนักงานตลอดจนการประมวลผล เวลา เพื่อ
ส่งข้อมูลเข้าระบบ Payroll ทั้งรายบุคคลหรือ แบบกลุ่มโดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลที่มีก ารผูกเงื่อนไข
กัน ไว้ได้อย่างถูกต้องโดยที่ มีความแม่นยำในการประมวลผล สูตรในการคำนวณกะการทำงานในวัน
เดียวกันหรือข้ามวันโดยที่มรี ะบบป้องกัน หรือแจ้งเตือนกรณีเกิดความผิดพลาดจากผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ 7.5 ระบบการบริหารควบคุมเวลาการทำงานของพนักงาน
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ระบบการคำนวณการจ่ายเงินเดือน
เป็นระบบการคำนวณการจ่ ายเงินเดือนและค่ าแรงของพนัก งาน รวมไปถึงรายการหัก ทุก
ประเภทที่เกี่ยวข้อง และยังสามารถรองรับเงื่อนไขการคำนวณต่างๆ ได้หลากหลาย และมีรูปแบบงวด
การจ่ายเงินที่มากขึ้น โดยระบบจะตรวจสอบ ข้อมูลกับจำนวนเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ทั้งนี้
ผูใ้ ช้ยังสามารถให้ระบบกรองข้อมูลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการลดหย่อนและการคำนวน
ภาษีทั้ง ปัจจุบันและอนาคตตลอดจนการจัดเก็บหรือโอนข้อมูลเพื่อนำส่งกรมสรรพากร,สำนัก งาน
ประกัน สังคมหรือกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ รวมถึงการโอนข้อมูลผ่านธนาคารต่างๆ ได้ทุกธนาคาร

ภาพที่ 7.6 ระบบการคำนวณการจ่ายเงินเดือน
ระบบการจัดเก็บข้อมูลการอนุมัติต่างๆ
เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติต่างๆ ซึ่งระบบจะเก็บรวบรวม
เอกสารการขออนุมัติของหน้าจอต่างๆ ที่รอการอนุมัตจิ ากผูท้ ี่มีสทิ ธิ์อนุมัติจะกำหนดสิทธิ์ในการอนุมัติ
โดยที่หน้าจอนั้นสามารถอนุมัติใครได้บ้าง กำหนด Flow การอนุมัตไิ ด้เองว่าการอนุมัติแต่ละเรื่องจะให้
อนุมัติกี่ระดับขั้น ตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารแต่ละรายการได้ว่าปัจจุบันติดอยู่ที่ใคร หรือว่า
กำลังรอใครอนุมัติ สามารถกำหนดให้มีก ารแจ้งเตือนหลังจากที่ผู้อนุมัติได้ท ำการอนุมัติ เอกสาร
เรียบร้อยแล้วได้อกี ด้วย

85

ภาพที่ 7.7 ระบบการจัดเก็บข้อมูลการอนุมัตติ ่างๆ
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
เป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบของรายงาน หรือ กราฟต่างๆ
ซึ ่ ง โปรแกรมสามารถจั ด ทำงบประมาณ ค่ า ใช้ จ ำยพนั ก งานประจำปี ไ ด้ , ติ ด ตามรายงานกำรใช้
สวัสดิการมากที่สุด และ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น, ออกรายงานวิเคราะห์จำนวนเงินที่พนักงำนขอเบิก หรือ
บริษัทจ่ายให้พนักงานไปเป็นรายปี, แสดงรายงานอัตรากำลังคนย้ายเข้า - ย้ายออก จากหน่วยงาน
หรือ เข้างาน - ลาออก, เรียกดูรายงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการปรับเงินเดือนในแต่ละแผนก หรือ
หน่วยงานในแต่ละปี เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายกำลังคนในปีต่อไปและยังสามารถเรีย กดู
รายงานวิเคราะห์การประเมินผลงานของพนักงานในแต่ละปีได้

ภาพที่ 7.8 ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
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ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยทั่วไป เป็นกระบวนการที่รวบรวม จัดเก็บ
บำรุงรัก ษา และนำมาปรับ แก้ไ ขอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความถูก ต้องสมบูรณ์
สามารถนำข้อมูล ไปใช้ง านด้ านต่ า งๆ ได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ แต่จากการที่ก ารบริ ห ารงานด้ า น
ทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาและปรับตัวให้ทันสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ภารกิจใหม่ที่นักบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ควรให้ความสนใจยิ่งขึน้ เช่น การวิจัยและพัฒนาทางด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการหาแนวทางเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร ซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญ
มากต่อการพัฒนาองค์กร อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคล สามารถนำไปใช้
งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงควรคำนึงถึงองค์ประกอบทางด้านบุคลากร (Human Resources),
ด้านสารสนเทศ (Information Technology) และ ด้านการบริหาร (Management) มาประกอบกัน แล้ว
สร้างเป็น ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System : HRIS) ข้อมูล
บุคลากรเป็นสิ่งจำเป็น และมีความสำคัญต่อการบริหารงานในองค์กร ดังนั้น ในแต่ละองค์กรจึงหันมา
ให้ความสำคัญกับข้อมูลสารสนเทศทางด้านทรัพยากรบุคคล มากขึ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้า นการ
บริหาร การวาง แผนกำลังคน การพัฒนาและฝึกอบรม ฯลฯ องค์กรจึงหาทางเพื่อปรับปรุงระบบการ
จัดการแบบใหม่ เข้ามาใช้แทนระบบเดิม ซึ่งเต็มไปด้วยแฟ้มข้อมูล กระดาษ เอกสารต่างๆ มากมาย อีก
ทั้งยังเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บอีกด้วย ดังนั้น เราจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบ งานก่อน
ปฏิบัติงานจริง อ่านต่ิได้ที่:ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคล เพราะระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ นอกจากมีประโยชน์มากในการบริหารงานแล้ว ยังมีโทษมหันต์หากมีผู้แอบนำ
สารสนเทศไปใช้ใน ทางไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายตามมา ดังนัน้ จึงจำเป็นต้องสร้างระบบ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น เพื่อผลิตฐานข้อมูลไว้คอยสนับสนุนแก่องค์กร และสิ่งที่
จำเป็นอย่างยิ่งคือ การพัฒนาคุณภาพ ของบุคลากรในองค์กร โดยที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
บุคคลจะมีดังนี้
1. ข้อ มูล บุคลากร เป็นข้อมูลของสมาชิก แต่ละคนขององค์การ ซึ่งประกอบด้วยประวัติ
เงินเดือนและ สวัสดิการ เป็นต้น
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2. ผังองค์การ แสดงโครงสร้างองค์การ การจัดหน่วยงานและแผนกำลังคน ซึ่งแสดง
ทั้งปริมาณและการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
3. ข้อมูลจากภายนอก ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมิใช่ระบบปิดที่ควบคุมและดูแล
สมาชิกภายในองค์การเท่านั้น แต่จะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่ง
ต้องการข้อมูลจากภายนอกองค์การ เช่น การสำรวจเงินเดือน อัตราการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น
การจัดการทรัพยากรบุคคลเป็ นงานสำคัญที่มิใช่เพียงแต่การปฏิบัติงาน ประจำวันที่เกี่ยวกับ
การควบคุมดูแลบุคลากรและค่าจ้างแรงงานเท่านั้น แต่ต้องเป็นการดำเนินงานเชิงรุก (proactive) การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานช่วย ให้งานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพขึ้น โดยที่
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญ 5 ประการดังต่อไปนี้
1. ความสามารถ (capability) หมายถึงความพร้อมขององค์การและบุคคลในการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องพิจารณาความสามารถของบุคลากร 3 กลุ่มคือ
o ผูบ้ ริหารระดับสูงต้องพร้อมที่จะสนับสนุนด้านนโยบาย กำลังคน กำลังเงิน และวัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบสานสนเทศขององค์การ
o ฝ่ายทรัพ ยากรบุคคลต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตื่นตัวในการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ เพื่อให้การทำงานในหน่วยงานมีความคล่องตัวขึน้
o ฝ่ายสารสนเทศที่ต้องทำความเข้าใจและออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้ในแต่ละกลุ่ม
2. การควบคุ ม (control) การพั ฒ นา HRIS จะให้ ค วามสำคั ญ กั บ ความปลอดภั ย ของ
สารสนเทศโดยเฉพาะการเข้า ถึงและความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลด้านทรั พยากรบุคคลจะ
เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งจะมีผลต่อชื่อเสียงและผลได้ -ผลเสียของบุคคล
จึงต้องมีก ารจั ด ระบบการเข้ าถึ งและจัดการข้อ มู ลที่ร ัดกุม โดยอนุญ าตให้ ผู ้ มี ห น้ าที่ และความ
รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานสามารถ เข้าถึงและปรับปรุงสารสนเทศในส่วนงานของตนเท่านัน้
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3. ต้นทุน (cost) ปกติการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลจะมีต้นทุนที่สูง ขณะเดียวกันก็จะ
ไม่เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงขององค์การทั้งในด้านการขยายตัวและหด
ตัวซึ่งจะมีผลกระทบต่อบุคลากร ดังนั้นฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลสมควรมีข้อมูลที่เหมาะสมใน
การตัดสินใจ เป็นต้น ขณะเดียวกัน การลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งฝ่าย
บริหารสมควรต้องพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับจากการพัฒนาระบบว่าคุ้มค่ากับต้นทุนที่ใช้ไปหรือไม่
4. การติดต่อสื่อสาร (communication) หมายถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศต้องศึกษาการ
ไหลเวียนของสารสนเทศ (information flow) ภายในองค์การและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ก ารกั บ
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนเตรียมการในการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เกิดความ
เข้าใจและทัศนคติที่ดกี ับการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
5. ความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) ปัจจุบันการพัฒนา HRIS ไม่
เพียงแต่ช่วยให้การดำเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพขึ้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างศักยภาพ
และความได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ
ปัจจุบันเราต่างยอมรับว่า คนเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ แต่ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรมี
ค่าใช้จ่ายสูงที่ธุรกิจ ต้องรับภาระทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เงินเดือน สวัสดิการ และข้อมูลผูกพันใน
สัญญาจ้างงาน HRIS เป็นระบบสารสนเทศที่นำเสนอข้อมูลการตัดสินใจซึ่งเกิดประโยชน์แก่องค์การ
และสมาชิกแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุ คคลอย่าง
ถูกต้องขึน้
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บทที่ 8
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
วัตถุประสงค์ประจำบท
1. การเข้าใจดิจทิ ัลในสมรรถนะต่างๆ
2. อธิบายสรรถนะด้านดิจิทัลที่แตกต่างกัน
3. เข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลและความปลอดภัย ความมั่นคง
สื่อการสอน

การวัดผลและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการสอน

1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม

2. PowerPoint

2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์

3. การบรรยายในชั้นเรียน

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
หมายถึ ง บุ ค คลมี ส มรรถนะในการเข้า ถึ ง ค้ น หาคั ด กรอง วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ จั ด การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ สื ่ อ สาร สร้ า ง แบ่ ง ปั น และติ ด ตามข้ อ มู ล (Data) สารสนเทศ (Information) และสาร
(Content Media) ได้อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น มีความรับผิดสอบ ปลอดภัย มีมารยาท ไม่
ละเมิดกฎหมาย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เ หมาะสมและหลากหลาย ประกอบด้วย 9 หน่วย
สมรรถนะ ประกอบด้วย
-

สิทธิความรับผิดชอบยุคดิจทิ ัล (Digital Right)
การเข้าถึงดิจิทัล (Digital Access)
การสื่อสารยุคดิจทิ ัล (Digital Communication )
ความปลอดภัยยุคดิจทิ ัล (Digital Safety)
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-

การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)
มารยาทในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)
ดิจทิ ัลคอมเมิร์ซ (Digital Commerce)
กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)

สิทธิความรับผิดชอบยุคดิจทิ ัล (Digital Right)
คำจำกัดความสิทธิและเสรีภาพพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายคำว่า
“ สิทธิ ” หมายถึง ความสำเร็จหรืออำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรอง
จากกฎหมาย "เสรีภาพ” หมายถึง อำนาจตัดสินใจด้วยตนเองของมนุษย์ที่จะเลือกทำเป็นพฤติกรรม
ของตนเองโดยไม่มบี ุคคลอื่นใดอ้างหรือใช้อำนาจแทรกแซงเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนัน้
สิท ธิและเสรีภาพตามรัฐ ธรรมนูญ ไทย รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจั ก รสยาม พ.ศ. 2475
บัญญัติไว้เป็นครั้งแรกว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการนับถือศาสนาหรือลัทธิใด ๆ และมี
เสรีภาพในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่
เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชน” และ “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษา อบรม
การประชุมโดยเปิดเผย การตัง้ สมาคม การอาชีพ"
ความเข้าใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพของพลเมืองดิจิทัล
ในปั จ จุ บ ั น เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ม ี ห ลากหลายช่ อ งทาง เช่ น Facebook LINE YouTube
Instagram และ Twitter เป็นต้น โดยคุณลัก ษณะสำคัญ ของเครือข่ายสังคมออนไลน์เ หล่านี้ท ำให้
ประชาชนสื่อสารกันได้อย่างสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบข้อความ ภาพ และภาพเคลื่อนไหว เช่น การ
สร้างข้อความสาธารณะเพื่อบอกสถานะหรือกิจกรรมทำกำลังกระทำอยู่ เป็นต้น การนำเสนอข้อมูล
ส่วนตัวลงในพืน้ ที่สาธารณะโดยขาดความตระหนักจะนำมาสู่ภัยอันตรายได้อย่างไม่คาดคิด อาจละเมิด
สิทธิบุคคลอื่นทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ดังนั้น ผู้ใช้งานควรมีการเรียนรู้การตั้งค่าเกี่ ยวกับความเป็นส่วนตัว
การก าหนดขอบเขตการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของตน เช่น การกำหนดผู้รับข้อมูลอย่างจำเพาะเจาะจง
เพื่อให้การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความเหมาะสมไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจนอาจนำไปสู่
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บทลงโทษทางกฎหมายได้
การเข้าใจความรับผิดชอบในโลกออนไลน์
สื่อสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่ง
สารทำหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับสารได้ทางเดียวที่ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับไปทางผู้ส่งสารได้ เช่น
หนังสือพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์ 2) สื่อใหม่ (New Media) หมายถึง สื่อที่เอื้อให้ผู้ส่งสารและผู้รับ
สารทำหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังทำหน้าที่ส่งสารได้หลาย
อย่างรวมกัน คือ ภาพเสียง และข้อความไปพร้อมกัน
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดกระแสของสื่อแนวใหม่ขึ้น นั่นคือสื่อประสม
(Multimedia) ซึ่งหมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ในการสื่อความหมายโดยการ
ผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิกภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิ ดีทัศน์ เป็นต้น สื่อประสม
เชิงโต้ตอบ การโต้ตอบของผู้ใช้สามารถจะกระทำได้โดยผ่านทางแผงแป้นพิมพ์ เมาส์ หรือตัวชี้ เป็นต้น
และเมื่อผนวกสื่อดั้งเดิมเข้ากับสื่อออนไลน์และสื่อประสม ซึ่งทำให้รูปแบบการนำเสนอสื่อใหม่ เช่น
หนังสือ E-book นิตยสารออนไลน์ แบบเรียนออนไลน์ โฆษณาแผ่นพับที่ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบของ “
แบนเนอร์” (Banner) บนเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น
สื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทหลักได้ดังนี้
1) Weblogs หรือ Blogs
2) Social Networking
3) Micro Blogging Online Video เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ หรือที่เรียกกันว่า “บล็อกจิ๋ว”
4) วิดีโอออนไลน์
5) Photo Sharing เป็นเว็บ ไซต์ท ี่เ น้นบริก ารฝากรูป ภาพ โดยผู้ใ ช้บ ริก ารสามารถอั ป โหลด
(Upload) และดาวน์โหลด (Download)
6) Wikis เป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data / Knowledge)
7) Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการผ่านการจำลองส่วนหนึ่งของชีวิตจัดเป็นสื่อสังคม
ออนไลน์ใช้เพื่อสื่อสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตในลักษณะโลกเสมือนจริง (Virtual Reality)
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8) Crowd Sourcing ใช้หลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยจัดทำ
ในรูปของเว็บไซต์ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาคำตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ
9) Podcasting หรือ Podcast หมายถึงบริการด้านบันทึกภาพและเสียงแล้วนำมาไว้ในเว็บเพจ
(Web Page)
10) Discuss / Review / Opinion เป็นลักษณะเว็บบอร์ดที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดงความ
คิดเห็นโดยอาจจะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการประเด็นสาธารณะทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม เช่น
Epinions, Moutshut, Yahoo! Answer, Pantip, Yelp เป็นต้น
ประเภทของสื่อออนไลน์สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภทดังนี้
1) Paid Media หมายถึงสื่อที่จ่ายเงินเพื่อให้ได้พืน้ ที่ในการสื่อสารเช่น Google AdWords
2) Owned Media หมายถึงสื่อที่องค์กรหน่วยงาน บริษัท หรือบุคคลนั้นเป็นคนสร้างขึ้นเอง
3) Earned Media หมายถึงพื้นที่ซึ่งผู้รับสารหรือผู้บริโภคกลายเป็นช่องทางในการพูดถึง เช่น
การรีวิวการจัดอันดับการช่วยประชาสัมพันธ์หรือการส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็ว (Viral content) เช่นการ
ติด hashtag
4) Shared Media เน้นที่กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคม (Social Media)
แนวโน้มการใช้ส่อื สังคม (Social Media) ในปัจจุบัน มีความสำคัญดังนี้
1. การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรูค้ วามสนใจในประเด็นต่าง ๆ สื่อเพื่อการบันเทิงได้ง่าย
2. การเพิ่มยอดขายทางธุรกิจ
3. การเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมทางสาธารณะการเข้าถึงสังคมหมู่มาก
4. แหล่งการเรียนรูแ้ ละคลังข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างสรรค์
5. การถ่ายทอดและแชร์ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
6. การส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของบุคคล
7. การสร้างตัวตน (Identity) ของตัวเองในโลกออนไลน์
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8. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่นการรักษาทางไกล
(Telemedicine)

ภาพ 8.1 สถิตใิ ช้ดิจทิ ัลทั่วโลกในเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
จากภาพแสดงให้เห็นว่า ประชากรโลกอยู่ที่ 7.91 พันล้านคนในเดือนมกราคม 2565 โดยมี
อัตราการเติบโตต่อปีที่ 1.0% บ่งชีว้ ่าตัวเลขนีจ้ ะสูงถึง 8 พันล้านในช่วงกลางปี 2566 ปัจจุบัน ประชากร
โลกมากกว่าครึ่ง (57%) อาศัยอยู่ในเขตเมือง
ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั่วโลก มากกว่าสองในสาม (67.1% ) ของประชากรโลกใช้โทรศัพท์มือถือ
โดยมีจำนวนผูใ้ ช้ที่ไม่ซ้ำกันถึง 5.31 พันล้านคนภายในต้นปี 2565 ยอดรวมทั่วโลกเติบโตขึ้น 1.8% ในปี
ที่ผ่านมา
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 4.95 พันล้านคนเมื่อต้นปี 2565 โดยขณะนี้มีการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 62.5% ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้น
192 ล้านคน (+4.0%) ในปีที่ผ่านมา แต่ข้อจำกัดอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและการรายงานเนื่องจาก
COVID-19 หมายความว่าแนวโน้มการเติบโตที่แท้จริงอาจสูงกว่าตัวเลขเหล่านีม้ าก
มีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย 4.62 พันล้านคนทั่วโลกในเดือนมกราคม 2565 ตัวเลขนี้เท่ากับ 58.4%ของ
ประชากรทั้งหมดของโลก แม้ว่าจะน่าสังเกตว่า "ผู้ใช้" โซเชียลมีเดียอาจไม่ได้เป็นตัวแทนของบุคคลที่ไม่
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ซ้ำกัน ผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั่วโลกเติบโตขึ้ นมากกว่า 10% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้ใช้ใหม่ 424
ล้านคนเริ่มต้นเส้นทางโซเชียลมีเดียในช่วงปี 2564
จากรายงานนี้ ประเทศไทยมีอัตราส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรทั้งหมดอยู่ที่ 77.8% ติด
อันดับที่ 34 ของโลก ใช้เวลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยสูงถึง 9 ชั่วโมง 06 นาทีต่อวัน ติดอันดับที่
7 ของโลก และคนไทยติดอันดับสองของโลกที่ใช้เวลาเฉลี่ยการเล่นอินเทอร์เน็ตจากมือถือที่ 5 ชั่วโมง
28 นาทีต่อวัน โดยที่ฟิลิปปินส์เป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยการใช้อินเทอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์
คนไทยใช้เวลาเฉลี่ย 3 ชั่วโมง 38 นาทีต่อวัน ติดอันดับที่ 18 ของโลก คนไทยติดอันดับหนึ่งของโลก ใน
การซื ้ อ สิ น ค้ า ออนไลน์ เ ป็ น ประจำทุ ก สั ป ดาห์ โ ดยมี จ ำนวน 68.3% ของจำนวนผู ้ ส อบถามที ่ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตนำหน้าประเทศ มาเลเซีย เกาหลีใต้ เม็กซิโก และจีน ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 58.4%
คนไทยติดอันดับสามของโลก ในการชำระเงินผ่านมือถือ โดยมีจำนวน 36.2% ของจำนวนผู้
สอบถามที่ใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งฮ่องกงและไต้หวันเป็นอันดับหนึ่งและสอง ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่
25.8% ขณะที่ คนไทยใช้ออนไลน์วิดีโอเพื่อการศึกษา ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก โดยอยู่ที่ 41.7% ติด
อันดับที่ 26 ของโลก ขณะที่ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 46.8%
ปัญหาและผลกระทบจากการเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเพื่อการสื่อสาร
โซเชียลเป็นเครื่องมือทางอาชญากรรมก่อความรุนแรงแนวโน้มความเสี่ยงของการใช้สื่อสังคม
บนโลกอินเทอร์เน็ตมีดังนี้
1. ปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) จำแนกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็น
5 ประเภท ได้แก่ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลการก่อกวนการ
ทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และการจารกรรมข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ การกระทำที่มีผลกระทบต่อ
บุคคลทั้งในฐานะผูบ้ ริโภคและประชาชน แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทที่เกี่ยวกับการเงิน
2) ประเภทที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์
3) ประเภทที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ
4) ประเภทที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์
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5) ประเภทที่เกี่ยวกับสื่อลามกและอนาจาร (Pornography)
6) ประเภทที่เกี่ยวกับการลักลอบใช้บริการ
2. ปัญหาการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) และการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์
ได้แก่
- การเหยียดเพศ
- การลวนลามทางเพศ
- การข่มขู่ทางเพศ หมายถึงการกดดัน
- ข่มขู่ทางออนไลน์โดยการน าภาพส่วนตัวมา
- ประจานหรือเพื่อการแก้แค้น เกิดจากพฤติกรรมการเกาะติดชีวิตออนไลน์ของผู้อื่น
(Cybers talking)
3. ปัญหาเกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดจากการติดโซเชียล เช่น ผู้ใช้เวลาอยู่บนเครือข่าย
สังคมออนไลน์มาก เช่น เฟซบุ๊กจะได้รับผลกระทบจากความทุกข์
4. ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) และ รอยเท้าหรือร่องรอยการกระทำในโลกดิจิทัล
(Digital Footprint) นั้น พบได้มากที่สุดในช่วงอายุวัยรุ่นตอนต้น ไปจนถึงวัยรุ่นตอนปลาย เนื่องจากยังไม่
มีความรู้ความเข้าใจว่าข้อมูลใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะโพสต์
เผยแพร่ภาพ วิดีโอ หรือ ข้อความ ที่เกิดจากความคึกคะนองและรู้เท่าไม่ถึงการณ์
5. ปัญหาที่เกิดจากสื่อหลอกลวงด้วยภาพหรือข้อความที่เป็นเท็จ เช่น วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจ
วัตถุประสงค์เชิงสร้างความปั่นป่วนในสังคม
การเข้าถึงดิจทิ ัล (Digital Access)
การเข้าถึงสื่อดิจิทัล คือความสามารถในการค้นหาข้อมูล และสารสนเทศด้วยเครื่องมือทาง
เทคโนโลยี สามารถใช้เครื่องมือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ ใช้ Search Engine
ในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ

96

การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกเครือข่ายเข้าด้วยกัน ประเภทของการ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
1. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย
2. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
3. อินเทอร์เน็ตตามสาย
- ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านสายทองแดง แบ่งได้เป็น ประเภทหลักคือ ประเภทผ่านระบบโทรศัพท์
(Dial-up) และแบบที่ใช้สัญญาณโทรศัพท์คู่ขนานกับสัญญาณอินเทอร์เน็ต หรือ DSL
- ADSL และ VDSL เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อจาก ADSL โดยมีอัตราการรับส่งข้อมูลที่เ ร็ว
ยิ่งขึ้น
- อินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรทัศน์เคเบิล
- อินเทอร์เน็ตผ่านไฟเบอร์ออปติก
4. เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ ผ่านการเชื่อมต่อ
ทั้งแบบ 2G, 3G, 4G และ 5G ที่สามารถรองรับความเร็วสูงระดับ 1 Gbps ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์มือถือ
5. ความกว้างของคลื่นความถี่หรือ Bandwidth หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ เป็น
คำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต
6. นโยบายการใช้อย่างยุติธรรม (Fair Usage Policy; FUP) ที่จะกำหนดปริมาณข้อมูลสูงที่สุดที่
ผูใ้ ช้แต่ละราย จะได้รับในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับระดับราคาที่ผใู้ ช้บริการจ่ายต่อเดือน เพื่อเป็นการให้ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตไร้สายรายอื่น สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ข้อดี ของนโยบายนี้คือ ผูใ้ ช้งานอินเทอร์เน็ตจะยังคงสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ต่อเนื่องโดย
ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้อยู่นั้นจะหมดเมื่อไร ผู้ใช้จะยังสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต
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ต่อไปได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ถ้าหากต้องการได้ความเร็วที่สูงขึ้น ผู้ใช้มีตัวเลื อกที่จะจ่าย
ค่าบริการเพิ่มเติม
สื่อดิจิทัล
หมายถึง การติดต่อ สิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันและงานที่สร้างสรรค์เพื่อสื่อความหมายในรูปแบบที่
คอมพิวเตอร์สามารถจัดเก็บและจัดการได้ หรือที่รู้จักกันว่าเป็น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่สื่อดิจิทัล
จะเป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น เสียง วิดีโอ ภาพถ่าย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดวิถีชีวิต
ดิจิทัล (Digital Lifestyle) ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานเข้ากับการใช้ชีวิตในประจำวัน เกิดเทคโนโลยี
การเชื่อมต่อด้วยบลูทูธ (Bluetooth) เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายรูปแบบเครือข่ายส่วนบุ คคล
(Personal Area Networks-PAN) และเกิดระบบระบุพิกัด (Location Service) ปัจจุบันมีเทคโนโลยีด้าน
การระบุพิกัดหลักๆ 2 เทคโนโลยี คือ ระบบระบุต ำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) ของสหรัฐอเมริกา และ
ระบบนำทางผ่านดาวเทียมสากล (Global Navigation Satellite System; GLONASS) ของรัสเซีย
สื่อดิจิทัลชนิดต่างๆ
1. เสียงดิจทิ ัล เช่น ระบบอ่านตัวอักษรเป็นเสียง
2. การรู้จำเสียง (Speech Recognition) การรู้จำเสียงมักจะใช้ใน 2 กรณีหลัก คือ ระบบพิมพ์
ข้อความด้วยเสียง (Voice Input) และ ระบบผูช้ ่วยส่วนบุคคล (Virtual Assistant)
3. การจำหน่ายเพลงลิขสิทธิ์ผ่านช่องทางดิจทิ ัล
4. การสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์ (Music Streaming) โดยบริการที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย ได้แก่
Apple Music, Joox, Spotify และ TIDAL
5. วิด ีโ อดิจิท ัล เป็นวิธ ีก ารบันทึก ภาพเคลื่อนไหวในรูป แบบสัญญาณดิจิท ัล รูป แบบไฟล์
นามสกุลต่างๆ ดังเช่น นามสกุล MP4, AVI, WMV
6. ดิจิทัลวิดีโอสตรีมมิ่ง (Digital Video Streaming) บริการที่ให้ผู้ใช้สามารถรับชมวิดีโอดิจิทัล
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ในการเก็บไฟล์วิดีโอไว้ในพื้นที่จัดเก็บของผู้ให้บริการ แบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบ
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• บริการรับฝากวิดโี อ นี้ เช่น YouTube, Vimeo, Daily Motion
• บริการถ่ายทอดสดออนไลน์ (Livestream)
• บริการภาพยนตร์ออนไลน์ เช่น Netflix, iflix, Amazon Prime Videos
7. การถ่ า ยทอดสดทางออนไลน์ (Livestream) เช่ น Facebook Live, Periscope, Twitch หรื อ
YouTube Live
8. ภาพถ่ายดิจิทัล (Digital Photography) ผู้ใช้สามารถนำภาพที่ได้มาตัดต่อ หรือมาปรับแต่ง
ตามต้องการ
9. หนังสืออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (eBook) อื่นๆ เช่น Apple Books, Barnes and Noble, Google Play
Books หรือ Kobo เป็นต้น
10. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)
11. ระบบส่งข้อความทันใจ (Chat)
12. การโทรทางอิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Calling) ปั จ จุ บ ั น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นการโทรทาง
อินเทอร์เน็ต มีหลายราย เช่น Skype, Google Voice, LINE และ Viber เป็นต้น
13. การประชุมทางไกลผ่านวิดีโ อ (Video Conference)ตัวอย่างบริก าร เช่น Skype, Google
Hangouts, Zoom หรือ Apple FaceTime เช่น ของ Google Hangouts Meet เป็นต้น
การสืบค้นข้อมูล
การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต (Search Engine) และ ประเภทการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
ได้แก่
1. ระบบการค้นหาข้อมูลที่อาศัยการดึง ข้อมูลจากเนื้อหาบนเว็บไซต์ (ที่เรียกว่า Web-crawler
หรือ Spider) ตัวอย่างของระบบการค้นหากลุ่มนี้คอื Google, Bing และ DuckDuckGo เป็นต้น
2. สารบัญเว็บ (Web Directory)
3. ระบบการค้นหาที่องิ จากป้ายที่ระบุของเว็บไซต์ (Meta Search Engine)

99

เทคนิคค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต เทคนิคการสืบค้นข้อมูล ดังนี้
- ใช้วรรคเพื่อช่วยให้การค้นหา ในกรณีที่ตอ้ งการหาที่มีค าค้นหามากกว่าหนึ่ง ผู้ใช้สามารถ
ใช้ เว้นวรรคเพื่อระบุถึงคำค้นหาที่มากกว่า 1 คำได้ เช่น ถ้าหากต้องการค้นหาสลากกิน
แบ่งรัฐบาล ในงวดล่าสุด ผูใ้ ช้สามารถค้นหาคำว่า “หวย ล่าสุด” เพื่อใช้คน้ หาสลากกินแบ่ง
รัฐบาลในงวดล่าสุดได้ หากผู้ใช้ต้องการค้นหาวลีนั้นทั้งวลี ผู้ ใช้สามารถใช้เครื่องหมาย
คำพูดครอบคำค้นหาได้ เช่น ถ้าหากต้องการค้นหาคำว่า “อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา”
โดยไม่ต้องการที่แยกคำว่า “อินเทอร์เน็ต” และ “เพื่อการศึกษา” ออกจากกัน ผู้ใช้จะต้อง
ค้นหาด้วยคำว่า “อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา” โดยมีเครื่องหมายคำพูดครอบด้วย

ภาพ 8.2 ตัวอย่างการค้นหาข้อมูลใน Google Map
สรุป การเข้าถึงสื่อดิจทิ ัล นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 1) การเชื่อมต่อ ประกอบ
ไปด้วย อินเทอร์เน็ตตามสาย เช่น อินเทอร์เน็ตตามสายโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตตามสายไฟเบอร์
อินเทอร์เน็ตไร้สายไร้สาย อย่าง วายฟาย หรือ อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ บลู ธูท และระบบระบุ
พิกัด 2) ด้านบริการ ที่สามารถสื่อออกมาทั้งในรูปแบบตัวอักษร ภาพ เสียง เช่น เสียงดิจิทัล การ
สตรีมมิ่งเพลงออนไลน์ วิดีโอดิจิทัล การถ่ายทอดสดทางออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบส่งข้อความทันใจ การโทรทางอินเทอร์เน็ต การประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ รวมไป
ถึงการค้นหาข้อมูลและสถานที่ในอินเทอร์เน็ต
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ความปลอดภัยยุคดิจทิ ัล (Digital Safety)
คือ การเข้าใจความรู้พื้นฐานทั่วไปของความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์ เน็ต โดยจะมีอันตราย
ที่มาจากผู้ไม่ประสงค์ดีในโลกอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อ
การหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม และรับมือกับภัยอันตรายในโลกดิจทิ ัล
ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทางดิจทิ ัล (Digital Security and Privacy)
เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการสงวนรักษาไว้ซึ่งความลับ ความครบถ้วนถูกต้อง ความพร้อมใช้ของ
ข้อมูล ที่มีความสำคัญ และการปกป้องข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ โดยอาศัยวิธีการตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยงของข้อมูลและระบบที่สำคัญ และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการใช้งานดิจิทัล และ
หาแนวทางในการตรวจสอบ ปกป้อง และแก้ไขช่องโหว่ รวมถึงภัยคุกคามที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิต
ทรัพย์สิน ข้อมูลที่สำคัญ ข้อมูลส่วนบุคคล ระบบและอุปกรณ์ดิจิทัลของผู้ใช้งาน จากการกระทำโดยผู้
ไม่ประสงค์ดี การกระทำที่ผิดพลาดของผูใ้ ช้งาน หรือภัยธรรมชาติ
ความเป็นส่วนตัวทางดิจทิ ัล (Digital Privacy)
คือ สิทธิการปกป้องข้อมูลความส่วนตัวในโลกออนไลน์ของผู้ใช้งานที่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น
จะนำไปจัดเก็บ นำไปใช้ประโยชน์ หรือนำข้อมูลนั้น ไปเผยแพร่ ในปัจจุบันประเด็นด้านความเป็นส่วนตัว
ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาชนเริ่มให้ ความสำคัญ เนื่องจากข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนและความเป็น
ส่วนตัว โดยข้อมูลส่วนบุคคลสามารถถูกนำไปใช้ได้ในหลายมิติ ตัวอย่างที่หนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ บริษัท
บัตรเครดิตจะใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลในการยืนยัน ความเป็นตัวเราในการทำธุรกรรมผ่านทางโทรศัพท์
เป็นต้น นอกเหนือจากนี้ บริษัทที่ผลิตสินค้า และเจ้าของบริการยังสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคล ไปใช้ใน
การวิเคราะห์เพื่อทำการตลาด ในการนำเสนอสินค้าและบริการให้กับประชาชนได้ ซึ่ง ทำให้เกิดความ
เสี่ยงที่ขอ้ มูลส่วนบุคคล จะถูกขโมยหรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
รอยเท้าดิจิทัล (Digital Footprint)
เคยสังเกตหรือไม่ว่าเมื่อเปิดเว็บไซต์หนึ่งแล้วออกมา จะพบกับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ เว็บไซต์
นั้นอยู่ในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ผู้ใช้เข้าไป หรือแม้แต่การที่ผู้ใช้นำชื่อของผู้ใช้ไปค้นหา แล้วพบถึง เนื้อหาต่าง ๆ
ที่อยู่ในผลการค้นหา สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากการนำร่องรอยข้อมูลที่ผู้ใช้ได้เคยกรอก ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

101

กับตนเองลงไปในเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ในโลกออนไลน์ทั้งโดยสมัครใจและด้วย ความบังเอิญ หรือ
เกิดจากเจ้าของเว็บไซต์และบริการที่ผใู้ ช้เคยเข้าถึงทำการเก็บข้อมูลการเข้าถึงของ ผูใ้ ช้ไว้ หรือเกิดจาก
การเก็บข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้โดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูก จัดเก็บไว้ให้เหลือ
เป็นร่องรอยของผู้ใช้อยู่บนอินเทอร์เน็ต โดยมีการเรียกข้อมูลเหล่านี้ว่า “รอยเท้าดิจิทัล” หรือ “Digital
Footprint” รอยเท้าดิจทิ ัลนั้น สามารถเป็นได้ทั้งประโยชน์และโทษต่อผูใ้ ช้เองและผู้อื่น ในส่วนประโยชน์
ผู้ให้บริการเว็บไซต์สามารถใช้รอยเท้าดิจิทัลในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการ หรือเพื่อแสดงผลการสืบค้นที่ใกล้เคียงกับความต้องการ
ของผู้ใช้มากขึ้น
แนวทางการป้องกันและลดรอยเท้าดิจทิ ัล ผูใ้ ช้สามารถป้องกันตนจากการสร้างรอยเท้าดิจิทัล
ได้ในหลายวิธี เช่น ใช้งานโปรแกรมกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ Add-on ของเบราเซอร์ที่มีฟังก์ชันใน
การตรวจคัดกรองเว็บไซต์หรือบริการ Cloud ที่ไม่น่าเชื่อ อาทิ Add-on ชื่อ Web Of Trust (WOT) ที่ใช้ใน
การตรวจคัดกรองเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ การตั้งค่า ของแต่ละเบราว์เซอร์แล้วค้นหาค ำว่า “ห้าม
ติดตาม” หรือ “Do Not Track” และเปิดคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อจำกัดการติดตามผู้ใช้ ใช้งาน Add-on
ของเบราเซอร์ที่มีฟังก์ชันในการป้องกันการติดตามรอยเท้าดิจิทัล จากเว็บไซต์ที่ใช้งาน อาทิ Add-on
ชื่อ Privacy Badger เป็นต้น Add-on Privacy Badger ที่ใช้ในการป้องกันการติดตามรอยเท้าดิจทิ ัล จาก
เว็บไซต์ที่ใช้งาน พิจารณาความเสี่ยงของการเกิดรอยเท้าดิจิทัลก่อนการโพสรูปหรือข้อความลงใน
เว็บไซต์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ตั้งค่าเพื่อควบคุมการติดตามรอยเท้าดิจิทัลในเว็บไซต์และสื่อ ออนไลน์
ต่างๆ ผ่านทาง ระบบการจัดการความเป็นส่วนตัวของในแต่ละบริการ ซึ่งในระบบดังกล่าว ผูใ้ ช้สามารถ
ควบคุมในกิจกรรมที่ผู้ให้บริการได้จัดเก็บไว้ในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตแต่ละครั้ง หากตรวจสอบ
พบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนตัวให้ เก็บหลักฐานที่พบพร้อมรายละเอียด ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแจ้งความที่
สำนักงานตำรวจท้องที่ หรือที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ
ความปลอดภัย ความมั่นคง (Security)
เป็นศาสตร์ที่ว ่าด้วยแนวทางการปกป้องระบบและอุป กรณ์ ดิจิทัล จากการบุกรุกโดยผู ้ใ ช้
ภายนอกหรือจากความผิดพลาดของระบบที่เกิดจากผู้ใช้บริการ ความมั่นคงถือเป็นหนึ่งประเด็นที่ได้รับ
ความสนใจทั้งภาคหน่วยงานและภาคประชาชน โดยในภาคหน่วยงานนั้น ต้องรับประกันว่าข้อมูลที่
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จัดเก็บภายในหน่วยงานมีความปลอดภัยเพียง พอที่จะสามารถรักษาความลับทางหน่วยงาน รวมไปถึง
ข้อมูลลูกค้าของหน่วยงานได้ ในส่วนภาคประชาชนนั้น ควรที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยเนื่องจากวิถี
ชีวติ ในปัจจุบันนั้นเกี่ยวโยง กับเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเป็นอย่างมาก ประกอบกับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่บนโลก
ออนไลน์มีปริมาณมากขึ้น ทำให้ภาคประชาชนควรต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อเป็นการ
ป้องกันตัวเองจากผู้ไม่ประสงค์ดี
การพิสูจน์ตัวตน (Authentication)
การพิส ูจน์ตัว ตน (Authentication) เป็นกระบวนการที่ใ ช้ใ นการยืนยันว่าผู้ใ ช้ดังกล่าว เป็น
เจ้าของข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการเข้าถึง โดยปัจจุบัน แนวทางการพิสูจน์ตัวตนมีหลากหลายวิธี โดยในกรณีนี้
จะยกตัวอย่าง 2 วิธีที่เป็นที่นิยมในการเข้าถึงข้อมูล วิธีแรก เป็นวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน (Username and Password) ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากในการเข้าถึงข้อมูลส่วน
บุคคล วิธีที่สอง การพิสูจน์ตัวตนด้วยระบบสองปัจ จัย (2-Step Authentication) เป็นแนวทาง ในการ
พิสูจน์ตัวตนที่เสริมความแข็งแรงจากการพิสูจน์ตัวตนด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยวิธีดังกล่าว มี
แนวทางในการพิสูจน์ตัวตนได้หลากหลายวิธ ี ประกอบด้วย วิธีการยืนยันตัวตนผ่านรหัสชั่วคราว
วิธีการยืนยันตัวตนผ่านรหัสชั่วคราวที่ได้จากแอปพลิเคชันพิสูจน์ตัวบุคคล และระบบการยืนยันตัวตน
ด้วยอุปกรณ์ทีใ่ ช้เพื่อการยืนยันตัวตน แนวทางการยืนยันตัวตนผ่านรหัสชั่วคราว (One-time Password
หรือ OTP) เป็นวิธีการ ยืนยันตัวตนที่อาศัยหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือหรืออีเมลในการส่งข้อความพิเศษที่
ใช้สำหรับการยืนยันตัวตนเท่านั้น
การเข้ารหัสข้อมูล
การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เป็นวิธีการที่ท ำให้ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ได้ รับ
อนุญาต เช่น การเข้าไปในระบบผ่านช่องโหว่ของระบบ (หรือการแฮ็ก) จะไม่สามารถอ่านข้อมูล ใน
รูปแบบปกติได้ เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นถูกแปลงโดยใช้ชุดแปลงข้อมูลที่สามารถอ่านได้เฉพาะคน ที่มี
ชุดแปลงข้อมูลนี้เท่านั้น การเข้ารหัสข้อมูลเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเพื่อเป็นการรับประกัน ให้กับผู้ใช้
ว่าข้อมูล ที่บันทึกเข้ามาในบริการหลายรายการจะไม่สามารถให้ผู้อื่นใช้งานข้อมูลเหล่านั้นได้ ซึ่งการ
เข้ารหัสข้อมูลนัน้ มักจะใช้ในกรณีของข้อมูลที่มีความอ่อนไหวสูง เช่น ข้อมูลรหัสผ่าน หรือบทสนทนา ที่
ต้องการความลับสูง รวมไปถึงการเข้าสู่เว็บไซต์ที่เน้นเรื่องธุรกรรมทางการเงิน
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มัลแวร์ (Malware) และการโจมตี
Malicious Software (หรื อ เรี ย กสั ้ น ๆ ว่ า Malware) เป็ น ชื ่ อ เรี ย กโดยรวมของซอฟต์ แ วร์ ที่
ออกแบบมาเพื่อมุ่งร้ายต่ออุปกรณ์ ดิจิทัล ข้อมูลส่วนตัวบนโลกออนไลน์ และเครือข่ายอินเทอร์เ น็ต
ส่วนมาก มัลแวร์มักจะใช้ในการโจมตีท างช่องทางดิจิทัล โดยประเภทของมัลแวร์และการโจมตี มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
- ไวรัส (Virus) เป็นมัลแวร์ประเภทฝังตัว โดยอาศัย การส่งต่อจากเครื่องหนึ่งมาอีก เครื่อง
หนึ่ง โดยการแพร่กระจายนั้นจะอาศัยไฟล์หรือโปรแกรม และจะทำงานเมื่อ มีการเปิดใช้
งานโปรแกรมหรือไฟล์เท่านั้น
- ม้าโทรจัน (Trojan Horses) เป็นมัลแวร์ที่หลอกล่อให้ผู้ใช้หลงเชื่อว่าซอฟต์แวร์ ดังกล่าว
ปลอดภัย แต่สามารถสร้างความเสียหายเมื่อผู้ใช้หลงเชื่อไปติดตั้ง การทำงานจะคล้ายกับ
ไวรัสแต่ผู้ใช้จะไม่ทราบว่ามีโปรแกรมที่ใช้มีโปรแกรมอื่นแฝงเข้ามาด้วย
- ประตูหลัก (Backdoors) เป็นมัลแวร์ที่ใช้ช่องโหว่ของอุปกรณ์ในการเข้ามาใช้งาน อุปกรณ์
โดยผู้ใช้ไม่รู้ตัว
- สปายแวร์(Spyware) เป็นมัลแวร์ที่สามารถดูพฤติกรรมการใช้งาน เช่น บัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน
หรือข้อมูลทางการเงิน และส่ง พฤติกรรมดังกล่าวไปยังผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อ ไปใช้ในทางไม่
ถูกต้อง
- คีย์ล็อกเกอร์ (Keystroke logging) เป็นมัลแวร์ที่คอยดักจับสิ่งที่ผู้ใช้พิมพ์เข้าไป ระหว่างใช้
งานคอมพิ ว เตอร์ โดยสามารถอาศั ย กั บ มั ล แวร์ ป ระเภทอื ่ น หรื อ แฝงตั ว มา จาก
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันกับอุปกรณ์ดิจิทัลได้
- เวิร์ม (Worm) เป็นมัลแวร์ที่สามารถกระจายตัวเองไปยังอุปกรณ์ดิจิทัลผ่านทาง เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- บอตเน็ต (Botnet) เป็นการที่ผู้ไม่ประสงค์ดีน ำอุปกรณ์ที่ติดมัลแวร์มาควบคุมเพื่อ สั่งการ
บางอย่าง ส่วนมากมักจะเป็นการนำอุปกรณ์ที่ติดมัลแวร์มาโจมตีกับ เป้าหมายเดียวกัน
หรือใช้เพื่อทำการหาประโยชน์บางอย่างจากอุปกรณ์เหล่านั้น
- ซอฟต์ แ วร์ เ พื ่ อ ใช้ ใ นการโฆษณา (Advertising Supported Software หรื อ Adware) เป็ น
ซอฟต์แวร์เพื่อเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยซอฟต์แวร์ ดังกล่าวมักจะมาพร้อมกับ
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-

-

-

-

-

-

ซอฟต์ แ วร์ ต ิ ด ตั ้ ง อื ่ น ๆ หรื อ โปรแกรมติ ด ตั ้ ง ซอฟต์ แ วร์ บ าง รายที ่ ไ ด้ ร ั บ โฆษณาจาก
ซอฟต์แวร์บางเจ้า ส่วนมากซอฟต์แวร์เหล่านั้นมักจะสร้างความลำคาญให้กับผูใ้ ช้อย่างไรก็
ดี มีซอฟต์แวร์บางรายที่แฝงมัลแวร์อ่นื ๆ เข้ามาด้วย
รู ท คิ ท (Rootkit) เป็ น มั ล แวร์ ท ี ่ ฝ ั ง เข้ า ไปในอุ ป กรณ์ ด ิ จ ิ ท ั ล ในระดั บ ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร
โดยมัลแวร์ประเภทนี้มีลักษณะคล้ายกับคีย์ล็อคเกอร์และบ็อตเน็ต กล่าวคือ มัลแวร์ตัวนี้
จะเฝ้าสังเกตการณ์ กรองข้อมูล รวมถึ งขโมยข้อมูล หรือใช้ทรัพยากร ของเครื่องเพื่อ
วัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น การหารายได้จากการขุดสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)
ให้กับผูไ้ ม่ประสงค์ดีจากทรัพยากรของอุปกรณ์ดิจิทัลที่ติดมัลแวร์
DoS - Denial of Service เป็นการโจมตีผู้ให้บริการผ่านการใช้ทรัพยากรของผู้ ให้บริการ
จนเกินพิกัดที่ผู้ให้บริการจะรองรับได้ เพื่อขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าใช้ งานบริการ
เหล่านัน้ ได้ ส่วนมากจะเป็นการโจมตีจากอุปกรณ์ที่ตดิ มัลแวร์บอตเน็ต
การหลอกลวงออนไลน์ (Fraud) เป็นช่องทางในการล่อลวงผู้ใช้ใ ห้หลงเชื่อกับสิ่งที่ผ ู้ ไ ม่
ประสงค์ดีตั้งใจที่จะหลอกผู้ใช้ จนเกิดการเสียทรัพย์ หรือข้อมูลส่วนตัวเสียหาย เช่น การ
ขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงและเชิดเงินหนี หลอกล่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลส่วน บุคคล การปล่อย
สัญญาณ Wi-Fi ปลอม เป็นต้น
ฟิชชิง (Phishing) คือการหลอกลวงประเภทหนึ่งที่อาศัย การสร้างเว็บไซต์ปลอม หรืออีเมล์
ปลอม เพื่อหลอกล่อให้ผู้ใช้เข้าไปกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น
บัตรเครดิต โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเสียหายทั้งด้าน ข้อมูลส่วนตัว และทรัพย์สิน
การโจมตีแบบวิศวกรรมสังคม (Social engineering) เป็นแนวทางการเสาะ แสวงหาข้อมูล
ของผู้ใช้จากการใช้รอยเท้าดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแนวทางหลอกล่อให้ ผู้ใช้ตกเป็นเหยื่อในการ
โจมตีดว้ ยวิธีอ่นื ๆ
การหลอกลวง (Scam) เป็นแนวทางการหลอกล่อให้ผใู้ ช้หลงเชื่อเล่ห์อุบายที่ผไู้ ม่ ประสงค์ดี
ได้หลอกล่อไว้ การหลอกลวงสามารถส่งผลกระทบถึงการท างานของ อุปกรณ์ดิจิทัลจาก
การฝังมัลแวร์เข้าไปในอุปกรณ์ หรือส่งผลต่อบัญชีของบริการ ดิจทิ ัลเพื่อนำไปใช้หลอกล่อ
ผูใ้ ช้รายอื่นต่อไป
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แนวทางการป้องกันด้านความปลอดภัย
ในปัจจุบัน การโจมตีผ่านช่องทางดิจิทัลเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก การที่ผู้ใช้ ทราบถึง
แนวทางการป้ องกัน ด้า นความปลอดภั ย เปรี ย บเสมื อ นกับ การเสริม สร้า งเกราะเพื ่ อพร้อ มที ่จะ
เผชิญหน้ากับผูไ้ ม่ประสงค์ดีที่จะอาศัยช่องโหว่ในการโจมตีได้ทุกเมื่อ สิ่งแรกที่ผู้ใช้ควรติดตัวไว้ก็คือ สติ
เมื่อไรก็ตามที่ผู้ใช้เจอปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น บริการดิจิทัลที่ใช้อยู่โดนโจมตีให้ผู้ใช้
เปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการเหล่านั้นทันที การใช้งาน อินเทอร์เน็ตผ่า นโครงข่ายที่ไม่น่าไว้ใจ
การเข้าชมเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัสแบบ HTTPS หรือการที่ผู้ใช้ คิดก่อนที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ บริการหรือ
ไฟล์เอกสารที่มีโอกาสสูงที่จะท าให้ผู้ใช้ถูกโจมตีนอกจากนี้การตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่ง
แนวทางที่สำคัญเช่นกัน โดยการที่จะตั้ง รหัสผ่านที่ดีได้นั้น ควรจะมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้
ความยาวรหัสผ่านขั้นต่ำและขั้นสูงของผู้ให้บริการแต่ละราย ส่วนมากจะอยู่ที่ 8-16 ตัวอักษร รหัสผ่าน
ไม่ควรจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด หรือชื่อจริง และนามสกุล รหัสผ่านควร
ที่จะมีองค์ประกอบทั้ง ตัวเลข ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก และอักขระพิเศษ รหัสผ่านควรมี
ความซับซ้อนมากพอ แต่ผู้ใช้ควรจะจดจำรหัสผ่านได้ด้วยตนเองควรที่จะลงชื่อออกทุกครั้งเมื่อใช้
บริการผ่านอุปกรณ์สาธารณะ
ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ความปลอดภัยยุคดิจทิ ัลใช้กับชีวิตประจำวัน
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวยุคดิจิทัลถือเป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้อ่านควรให้ความสนใจ
เนื่องจากปัจจุบัน ปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอยู่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น หนึ่งในปัญหาที่
เกิดขึ้นและทำให้ประชาชนทั่วโลกสนใจเรื่องความเป็นส่วนตัวนั่นก็คือ กรณี ของเฟซบุ๊กกับ บริษัทด้าน
การทำแผนการตลาดเชิงการเมือง Cambridge Analytica ได้มกี ารนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บนเฟซบุ๊กไป
ใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื ่ อ วางแนวทางการหาเสี ย งให้ ก ั บ Donald Trump ซึ ่ ง ต่ อ มาได้ ข ึ ้ น มาเป็ น
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริก า โดยเรื่องนี้ถูกเปิดโปงครั้งแรกโดยสำนักข่าว The Guardian ของ
สหราชอาณาจักร 4 สาเหตุสำคัญของปัญหานีค้ ือ เฟซบุ๊กเปิดให้นักพัฒนาเข้ามาพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่ อ
ใช้ร่วมกับเฟซบุ๊กเอง ซึ่งในช่วงนั้น ระบบการเชื่อมต่อของเฟซบุ๊กสามารถดึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้
และทาง Cambridge Analytica ได้ใช้ช่องทางนีใ้ นการดึงข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ช้ผ่านการทำแบบสอบถาม
ด้านบุคลิกของแต่ละคน โดยข้อมูลที่ได้ไปนั้นมีตั้งแต่ ชื่อ สถานที่ วันเกิด เพศ รวมถึงการกด “ถูกใจ”
เนือ้ หาที่แบ่งปันบนเฟซบุ๊ก ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละบุคคลได้ และนำข้อมูลเหล่านั้น ไป
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ใช้ในการวางแผนการหาเสีย งเพื่อดึงดูด ให้ประชาชนเลือก Donald Trump เป็นประธานาธิบดี จาก
เหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้สังคมตั้งคำถามกับเฟซบุ๊กว่า เฟซบุ๊กมีวิธีการจัดการและ รับประกันความ
เป็นส่วนตัวของผู้ใช้อย่างไร รวมไปถึงบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของโลกได้ออกมาประนามเฟซบุ๊ก
เกี่ยวกับปัญหานี้ จนเกิดกระแสต่อต้านเฟซบุ๊กในระดับประชาชนด้วยการพิมพ์ค ำว่า #DeleteFacebook
ในโพสต์บนสังคมออนไลน์ อื่น อย่าง ทวิตเตอร์เพื่อกระตุ้นให้ ประชาชนร่วมกัน ปิดบัญชีเฟซบุ๊ก ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนเริ่มตระหนักถึงปัญหาด้านรอยเท้าดิจิทัล รวมถึง ปัญหาด้านความเป็น
ส่วนตัวที่เริ่มลดน้อยลงเรื่อย ๆ และด้วยเหตุนั้นเอง ทำให้หลากหลายบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเริ่มมีแนว ทางการปกป้องความเป็น ส่วนตัวของผู้ใช้มากขึ้น เช่น Google ได้ปรับเปลี่ยนหน้าการ
ตั้งค่าบัญชีเพื่อให้สามารถควบคุมกิจกรรมได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนเรื่องความเป็นส่วนตัวให้กับ ผู้ใช้ใน
ทุกผลิตภัณฑ์
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บทที่ 9
การรูเ้ ท่าทันสื่อและสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ประจำบท
1. เข้าใจหลักการพืน้ ฐานของสื่อและผู้ให้เผยแพร่สื่อ
2. อธิบายแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ
3. เข้าใจมารยาทในสังคมดิจิทัล
สื่อการสอน

การวัดผลและประเมินผล

1. เอกสารประกอบการสอน

1. ฟังการอภิปราย รายงานและซักถาม

2. PowerPoint

2. แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์วิจารณ์

3. การบรรยายในชั้นเรียน

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท

หลักการพื้นฐานของสื่อและผู้ให้เผยแพร่สื่อ
การเข้าใจสื่อและสารสนเทศเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยหลักการของการเข้าใจสื่อ (Media
Literacy) และการเข้ า ใจสารสนเทศ (Information Literacy) จากสื ่ อ เดิ ม เช่ น สื ่ อ สิ ่ ง พิ ม พ์
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อใหม่ เช่น สื่อดิจทิ ัล อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และสื่อ
Social Network ต่างๆ เป็นกระบวนการเรีย นรู้ การเลือกเปิดรับ และการใช้ป ระโยชน์จากสื่อ และ
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวติ มากที่สุด
ประเภทของสื่อ
1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสีย ง สื่อโทรทัศน์ สื่อ
ภาพยนตร์ เป็นต้น
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2. สื่อใหม่ (New Media) ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการแพร่ภาพและเสียง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 2)
เทคโนโลยีการพิมพ์ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 3) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมี
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเป็นปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ออนไลน์ นิตยสาร
ออนไลน์ เป็นต้น
ภาษาของสื่อ
ภาษาในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร จะมี 2 ลักษณะ ได้แก่
1. วัจนภาษา (verbal language) คือ ภาษาถ้อยคำ คำพูดหรือตัวอักษร ที่กำหนดใช้ร่วมกันใน
สังคม ซึ่งหมายรวมทั้งเสียงและลายลักษณ์อักษร ภาษา ถ้อยคeเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบ
มีหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือ ไวยากรณ์ซึ่งคนในสังคม ต้องเรียนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พูด อ่านเขียน
และคิด การใช้วัจนภาษาในการสื่อสาร ต้องคำนึงถึงความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาและ ความ
เหมาะสมกับลักษณะการสื่อสาร ลักษณะงาน สื่อและผู้รับสารเป้าหมาย
2. อวัจนภาษา (non - verbal language) คือ ภาษาที่ไ ม่ใ ช้ถ ้อยค าเป็นภาษา ซึ่งแฝงอยู่ใ น
ถ้อยคำกิริยาอาการต่าง ๆ ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ แปล ความหมาย เช่น น้ำเสียง การตรง
ต่อเวลา การยิม้ แย้ม การสบตา การเลือกใช้เสื้อผ้า ช่องว่างของสถานที่ กาลเวลา การสัมผัส ลักษณะ
ตัวอักษร เครื่องหมาย วรรคตอน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แม้จะไม่ใช้ถ้อยคำแต่ก็สามารถสื่อความหมายให้
เข้าใจได้ในการสื่อสารมักมีอวัจนภาษาเข้าไปแทรกอยู่เสมอ อาจตัง้ ใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้
ความเป็นมาของการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
การรู ้ เ ท่ า ทั น สารสนเทศ (IL - Information Literacy) การเข้ า ใจสื ่ อ (ML– Media Literacy)
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ICT Skills) โดยการเข้ า ใจสื ่ อ และ
สารสนเทศ จะช่วยพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ในขณะที่เพิ่มความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมเข้าไปด้วย ดังนั้นทุกประเทศจึงควรที่จะลงทุนในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้ าใจ
สื่อและสารสนเทศ และจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ประชาชนในประเทศ สามารถ
บรรลุถึงเป้าหมายทั้งในชีวิตส่วนตัว การทำงานและสังคม โดยการใช้สมรรถนะที่เกี่ยวกับการ เข้าใจสื่อ
และสารสนเทศ
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ภาพ 9.1 การรูเ้ ท่าทันสื่อและสารสนเทศ
แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ
การที่บุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินค่า ตีความ และสรุปตามความเข้าใจของตนเองได้นั้น
จะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน 4 อย่าง คือ โครงสร้างความรู้ความเข้าใจ (Knowledge structure)
แรงจู ง ใจในการตั ด สิ น ใจ (Decisions Motivated) เครื ่ อ งมื อ ของการประมวลข่ า วสาร (Information
Processing Tools) และ หน้าที่การประมวลผลสารสนเทศ (Information Processing Task) ตาม ทฤษฎี
การรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ (Cognitive theory of media literacy) โครงสร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ (Knowledge
structure) ประกอบด้ว ยองค์ค วามรู้ 5 ด้าน คือ ผลกระทบของสื่อ (media effects) เนื้อหาของสื่ อ
(media content) อุตสาหกรรม (media industries) โลกแห่งความจริง (real world) และตัวตนของผู้รับ
สาร (the self)
แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี้
1. การตีความจากสื่อ หรือการอ่านภาษาของสื่อ
- เนือ้ หา
- รหัสของภาษา
- รหัสการแต่งกาย
- รหัสสี
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- รหัสที่เป็นอวัจนภาษา
- รหัสทางเทคนิคสัมพันธ์กับวิธีการผลิตและการใช้สื่อ
2. การรื้อสร้าง "การประกอบสร้าง" การเข้าใจว่าสื่อ เป็นผู้ประกอบสร้างความเป็นจริงนี้ เป็น
จุดเริ่มต้นไปสู่วิธีการตั้งคำถามที่จะช่วยผู้รับสารให้ สามารถ "รื้อสร้าง" (deconstruction) สื่อได้ใน 3
ส่วน คือ ตัวบท (text) ผูร้ ับสาร (audience) และ ขั้นตอน การผลิต (production)
3. การตั้งคำถามกับสื่อที่ได้รับ ปัจจุบันการใช้สื่อออนไลน์ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
ขยายวงกว้างออกไปมากขึน้ โดยได้ก้าวล่วงเข้าไปในทุกสาขาอาชีพ ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะด้านการศึกษา
หรือการวิจัยเหมือนเมื่อเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยคุณสมบัติการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมาก
ในเวลาอันรวดเร็ว และใช้ต้นทุนในการลงทุนต่ำ
4. การคิดวิเคราะห์ ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์เป็นการกำหนดขอบเขตของสิ่งที่จะวิเคราะห์ 2)
การคิดวิเคราะห์ตอ้ งมีการกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเพื่ออะไร 3) การคิดวิเคราะห์ตอ้ งใช้แนวคิดหรือทฤษฎี
ที่เหมาะสม 4) การคิดวิเคราะห์ตอ้ งนำไปสู่ผลสรุปที่ชัดเจน
5. การคิดสังเคราะห์ 1) การคิดสังเคราะห์เป็นกระบวนการคิดที่หลอมรวมองค์ประกอบต่าง 2)
การคิดสังเคราะห์ต้องอาศัยการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 3) การคิดสังเคราะห์ต้องนำไปสู่การเกิดสิ่งใหม่
การคิดสังเคราะห์มีลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้
- การคิดสังเคราะห์เป็นกระบวนการคิดที่หลอมรวมองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่
- การคิดสังเคราะห์ต้องอาศัยการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ความรู้หรือส่วนประกอบของเรื่อง
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อนำมาหลอมรวมผสมผสานกันผ่านกระบวนการคิด
- การคิดสังเคราะห์ต้องนำไปสู่การเกิดสิ่งใหม่ หรือ แนวคิดใหม่ที่แตกต่างจากเดิม และเป็น
ประโยชน์ ในกระบวนการคิดสังเคราะห์นนั้
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ภาพ 9.2 กระบวนการคิดสังเคราะห์

ผลการวิเคราะห์การประยุกต์การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศใช้กับชี วิตประจำวัน การรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวติ ประจำวันของทุกคน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น ข่าวจาก
ทีวี ข้อความที่ส่งทางไลน์ต่อ กันมา โพสต์บนเฟซบุ๊กหรือ การทวีตข้อความบนทวิตเตอร์ (Tweeter) จะ
เห็นได้ว่า ในแต่ละวัน แต่ละคนได้รับข้อมูลมากมายมหาศาล บางเรื่องเป็นเรื่องจริง บางเรื่องไม่ใช่ เรื่อง
จริง และในบางครั้ง ก็อาจตกเป็นเหยื่อจากการได้รับข่าวสาร ที่ไม่ได้กลั่นกรอง ส่งผลลัพธ์ในระดับที่
ต่างกัน เช่น บางข่าวอาจส่งผลลัพธ์ที่อาจก่อให้เกิด ความเข้าใจผิด แต่ไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิต
หรือทรัพย์สิน แต่บางข่าวอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตได้ ดังนั้นรู้เท่าทันสื่อจะทำให้เกิดการใช้งานอย่างมี
มารยาท สามารถจำแนก แยกแยะ ตีความ อธิบ ายข้อมูลต่ างๆ ได้ สามารถประเมินคุณค่ า และ
ประโยชน์ที่ได้จากสื่อ รวมทั้งสร้างภูมิคมุ้ กันตัวเอง

112

มารยาทในสังคมดิจิทัล (Digital Etiquette)
แนวปฏิบัติมารยาทในสังคมดิจิทัล หรือ มารยาทเน็ต (Netiquette) หมายถึง การใช้อนิ เทอร์เน็ต
อย่างถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ
มารยาทเน็ตในบริทบสังคมไทย สิ่งที่ควรกระทำในการสื่อสารบนโลกอินเทอร์เน็ต ไม่ควรใช้คำ
หยาบ คำย่อ คำที่มีความหมายคลุมเครือไม่ ชัดเจน คำนึงถึงความเหมาะสมกับบุคลที่สนทนาด้วย
หลีกเลี่ยง การใช้ตัวสะกดเพื่อแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกเกินไป เช่น สุดยอดดดด เก่งมากกกกกกก
รวมถึงการใช้เครื่องหมายสัญลักษณ์ทางภาษา เช่น สัญลักษณ์อิ โมจิคอน สัญลักษณ์อิโมจิ สติกเกอร์
มีม (meme) การนำกระแสบนโลกออนไลน์ มาเผนแพร่ซ้ำผ่านลักษณะของบุคคลอื่น
แนวปฏิบัติมารยาทในสังคมดิจิทัล
มารยาทในการใช้โทรศัพท์ในพื้นที่สาธารณะ ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในโรงภาพยนตร์ โรง
ละครไม่รับสายเรียกเข้าขณะกำลังขึน้ รถโดยสาร หรือขับรถ ถ้าจำเป็นควรใช้อุปกรณ์เสริม ระวังภาษา
ที่ไม่สุภาพ ไม่ควรใช้โทรศัพท์ในพื้นที่สาธารณะเพื่อเล่นโทรศัพท์จนกลายเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้อื่น
ไม่ควรใช้งานแล้วรบกวนผู้อ่นื เป็นต้น
การเอาใจใส่ผู้อื่น (Empathy) หมายถึง การกระทำที่นกึ ถึงผลที่คนอื่นจะได้รับ โดยการนึกถึง
ความรู้สึกของผู้อื่นทั้ งความรู้สึกที่แสดงออกทางกิริยาและแสดงออกทางความรู้สึก การแสดงความ
คิดเห็น (Comment) ในปัจจุบันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็นโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าตัวเอง
ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ จึงไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง
การกลั่นแกล้ง (Bullying) คือ พฤติกรรมที่เป็นการยั่ วยุ เสียดสี ก่อกวน เพื่อเจตนาทำให้
ผูอ้ ื่นอับอาย เสียหาย โดยไม่มกี ารคิดไตร่ตรอง ได้แก่
- การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ หมายถึง การข่มขู่คุกคามด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือการ
รังแกผ่านโลกออนไลน์ ทำให้ผู้อื่นเสียสุขภาพจิต ทำให้อับอาย เช่น แฉด้วยคลิป แอบอ้าง
เป็นบุคคลอื่น การแบล็คเมล การหลอกลวง ให้หลงเชื่อ เสียทรัพย์ สร้างกลุ่มในพื้นที่
ออนไลน์เพื่อโจมตีบุคคลหรือองค์กร
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- การยุแหย่ (Provocation) การยุแหย่ในโลกออนไลน์ หรือการใส่ายป้ายสี แล้วนำมาเผยแพร่
ทำได้ง่าย เช่น การตัดต่อรูปภาพ (ลามกอนาจาร) การตัดต่อวีดีโอหรือตัดทอนเข้า ข่าย
ความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550
- การสร้างข่าวลือ (Fake news) เช่น ข่าวลือหรือข่าวลวงในโลกออนไลน์ ที่แพร่กระจายได้
รวดเร็วและกว้างขวางส่งผลกระทบต่อสังคม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลนั้นเป็นเจ้ าของ ตั้งแต่เกิดจนตาย รวมถึง ข้อความ ภาพ
เสียง สัญลักษณ์ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
การนำผลงานที่มีล ิขสิท ธิ์ไปใช้ อย่างถูกต้องสามารถทำได้เ มื่อ มี สัญญาอนุญ าตแบบเปิด
(Creative Commons :CC) เป็นลิขสิทธิ์ประเภทหนึ่งที่เปิดโอกาสให้สาธารณะได้ทำผลงานนั้นไปใช้ได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาต
ตัวอย่าง Creative Commons License และการนำไปใช้งาน มีสัญลักษณ์ดังนี้

หมายถึง อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย โดยต้องระบุที่มา และห้ามดัดแปลง

หมายถึง อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ โดยต้องระบุที่มาและต้อง
ไม่ใช่เพื่อการค้า
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หมายถึง อนุญาตให้นำผลงานไปใช้ ทำซ้ำ แจกจ่าย หรือดัดแปลงงานนั้นได้ โดยต้องระบุที่มา ห้ามใช้
เพื่อการค้า และหากเป็นงานที่ดัดแปลงจะต้องใช้สัญญาอนุญาตเดียวกันกับต้นฉบับ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของ ตั้งแต่เกิดจนตาย
รวมถึง ข้อความ ภาพ เสียง สัญลักษณ์ ซึ่งจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สิ่งที่ควรพึงระวังเมื่อใช้
เครือข่ายออนไลน์
-

ใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัย ในการเข้าถึงเครือข่ายสังคม (เปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ)
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ระวังเมื่อเข้าถึงเครือข่ายในพีน้ ที่สาธารณะ
ระวังการใส่ข้อมูลเกินไป
การเข้าถึงเว็บไซต์สังคมเครือข่ายโดยใช้ HTTPS://
ไม่ควรโพสต์บอกสถานะและตำแหน่งหรือกิจกรรมประจำวัน

การใช้งานไซเบอร์ต้องคำนึงว่ากำลังติดต่อพูดคุยกับคนจริง ๆ มีตัวตนจริง ระวังพฤติกรรม
Cyber Stalking หรือ อาชญากรรมที่สะกดรอยตามผู้อื่นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การเกาะติดชีวิต
ออนไลน์ของผู้อื่น การไปแอบดูข้อมูลผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้จะเป็นผู้ดูแลระบบก็ตาม เคารพ
ความเป็นส่วนตัว ของผู้อื่น ยับยั้งชั่งใจหรือพยายามควบคุมอารมณ์ใ ห้มากในการใช้ชีวิตในสัง คม
ออนไลน์ พิมพ์และสะกดคำให้ถูกตามหลักไวยากรณ์เป็นสิ่งที่ผคู้ นบนโลกออนไลน์ตัดสินคุณเสมอด้วย
ความเป็นเหตุเป็นผล
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กฎหมายดิจิทัล (Digital Law)
หน่วยงานพัฒนากฎหมายดิจิทัล คือ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
(Electronic Transactions Development Agency หรือ ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เนือ้ หากฎหมายดิจิทัล ได้แก่
1. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ปี พ.ศ. 2537, 2558, 2561
ลิขสิทธิ์คือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ท ำขึ้น กล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ ลิขสิทธิ์เป็น ผลงานที่เกิดจากการใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถ และความวิริยะ
อุตสาหะในการสร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ประกอบด้วย
1) งานลิขสิท ธิ์ท ั่ว ไป (Copyrights Works) ได้แก่ งานดนตรีก รรม งานโสตทัศนวัสดุ งาน
ภาพยนตร์ งานสิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
2) งานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง (Derivative Works) ได้แก่ งานดัดแปลง งานรวบรวม
2. พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และปรับปรุง
พ.ศ. 2560
เพื่อป้องกันผู้กระทำด้วยประการใดๆ ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่
กำหนดไว้ หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้ หรือใช้วิธีการใดๆ เข้าล่วงรู้ข้อมูล
แก้ไขหรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมิ ชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะอันลามกอนาจาร ฐานความผิดดังนี้
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3. พรบ.รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
เพื่อให้สามารถป้องกัน หรือรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที สมควรกำหนด
ลัก ษณะของ ภารกิจหรือบริก ารที่มีความสำคัญ เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทางสารสนเทศทั ้ ง
หน่วยงานของรัฐและ หน่วยงานเอกชน ที่จะต้องมีการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ มีฐานความผิดดังนี้
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4. พระราชบั ญ ญั ต ิ ค ุ ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ปี พ.ศ. 2562 ประกาศเมื ่ อ วั น ที ่ 24
พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เหตุผลกฎหมาย เกิดการล่วงละเมิด สิทธิความเป็น ส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลเป็น จำนวน
มากจนสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ความคุ้มครอง “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุ
ตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ผู้ควบคุม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วน
บุคคลไม่ได้หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติน้หี รือกฎหมายอื่นบัญญัติให้กระทำได้
บทลงโทษ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ มีโ ทษทางอาญา และ
โทษทางปกครอง

