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เทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับผู้บริหำร
กล่ำวนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจาวันของผู้คนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมี
วิวัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การยกระดับความรู้ในเรื่องนี้เพื่อให้ทันกับ
ความเปลี่ ย นแปลงย่ อ มเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ด้ เปรี ย บผู้อื่ น อย่ า งมาก จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งปู
พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ส าหรั บ ใช้ ป ระกอบการศึ ก ษาในวิ ท ยาลั ย การทั พ บกถึ ง เรื่ อ งราวของ
สารสนเทศ ระบบของสารสนเทศที่ผู้ บริ ห ารควรรู้ บทบาทหน้า ที่ข องผู้ บริ หารต่ อการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า สืบค้น
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง การรับ มือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยการ
ติด ตามข่ าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ระหว่ างนัก ศึก ษาด้ว ยกั นและ
ค้ น คว้ าเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยตนเองจะทาให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารในระดับสูงขององค์กรต่อไป

ควำมหมำย
สารสนเทศ คือ ข้อมูลความรู้ที่ประมวลได้จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ออกมาเป็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้นๆ ดังนั้น คุณภาพของสารสนเทศจึงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นามาพิจารณาว่า
เป็ น ข้ อ มู ล ที่ เ หมาะสมและเป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพดี มี ค วามถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ รวมทั้ ง
กระบวนการประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น กระบวนการที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมซึ่ ง
สามารถสร้างสารสนเทศที่ต้องการ นอกจากความเชื่อถือได้แล้ว สารสนเทศที่ดีจะต้องเป็น
สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และต้องมาถึงผู้ใช้ทันเวลาด้วย1
ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่อ าศั ยเทคโนโลยีค อมพิว เตอร์เข้า มาจั ดการกับข้ อมู ลใน
องค์ ก ร เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ าหมายที่ ต้ อ งการอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากร
ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ เครือ ข่ ายการสื่ อ สาร และทรั พ ยากรด้ า นข้ อ มู ล ส าหรั บ จั ด เก็ บ
รวบรวม ปรับเปลี่ยน และเผยแพร่สารสนเทศ หรื อเพื่ อการนามาใช้ประโยชน์ภ ายใน
องค์กร
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศ คื อ การประยุ ก ต์ เ อาความรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ม าจั ด การ
สารสนเทศที่ ต้ อ งการ โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เช่ น เทคโนโลยี ด้ า น
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัยความรู้
ในกระบวนการดาเนินงานสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์
การจั ด เก็ บ รวมถึ ง การจั ด การเผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ย นสารสนเทศด้ ว ย เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยา และความรวดเร็วทันต่อการนามาใช้ประโยชน์ได้
นั่นเอง2

ระบบของสำรสนเทศที่ผู้บริหำรควรรู้
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร (Management Information Systems :
MIS)
เป็นระบบสารสนเทศที่เป็นแหล่งประมวลผลของระบบประมวลผลรายการประจาวัน เพื่อ
ใช้สาหรับการจัดทาระบบสารสนเทศในระดับสูงให้กับผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆ จนถึง
ระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เกี่ยวข้องกับการนาไปใช้วางแผน และควบคุมงานของ
องค์กรแทบทุกระดับชั้น ระบบนี้จะสามารถคานวณและเปรียบเทียบการประมวลผลต่างๆ
รวมถึงการออกรายงานได้ ซึ่งจะถูกต้องมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการประมวลผล
รายการประจาวันดังกล่าวนั่นเอง
ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS)
เป็นระบบสารสนเทศที่นามาใช้สาหรับการช่วยตัดสินใจในระดับของการจัดการขั้นกลาง
และขั้ น สู ง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ ห ารในขั้ น ดั ง กล่ า ว สามารถตั ด สิ น ใจได้ ง่ า ยมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะในเรื่องของการแข่ ง ขั นทางด้า นธุ รกิ จ ที่ รุน แรง ความได้ เปรี ย บในเรื่อ งการ
ตัดสินใจย่อมเป็นสิ่งที่ควรคานึงมากเช่นกัน ระบบนี้จะสนองตอบอย่างทันท่วงที มีความ
ยืดหยุ่น มีการวิเคราะห์หรือพยากรณ์ค่าทางสถิติ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น และปรับ
ใช้ได้ในหลายๆ สถานการณ์
ระบบสำรสนเทศเพื่อผู้บริหำรระดับสูง (Executive Information Systems : EIS)
คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจรูปแบบหนึ่งที่นามาใช้สาหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ
มักใช้สาหรับตรวจสอบ ควบคุม หรือดูทิศทางแนวโน้มขององค์กรโดยภาพรวม เพื่อให้
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลที่ใช้ในระบบจะนามาทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กร และจัดอยู่ในรู ปแบบของข้อสรุปที่อ่านและดูข้อมูลได้ง่าย มีการใช้งานที่
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ไม่ซับซ้อนมากนัก ทาให้ผู้บริหารทราบถึงแนวโน้มได้ในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งสารสนเทศที่ได้
จะถูกกรองหรือประมวลผลมาจากระดับปฏิบัติการหรือระดับส่วนกลางมาบ้างแล้ว
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อ การพัฒนาระบบสารสนเทศทุกระบบ
ในองค์กร โดยให้การสนับสนุนและจัดหาทรัพยากร ให้ความร่วมมือกับทีมงานพัฒนา
ระบบเพื่อให้สามารถรวบรวมความต้องการของผู้บริหาร และนามาออกแบบระบบให้
เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานต่อไป
การมี ทัศ นคติ ที่ดี ข องผู้ บ ริห ารต่ อ ระบบสารสนเทศ และเป็ น ผู้ น าในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ และบริหารองค์กร ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็น
แบบอย่างในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้นผู้บริหาร
ระดับสูงซึ่งมีหน้าที่กาหนดและวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
แหล่ ง สารสนเทศที่ น ามาใช้ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล เพื่ อ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจได้ ง่ า ยขึ้ น โดยมี ทั้ ง
สารสนเทศจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์โดยรวม
ซึ่งระบบสารสนเทศที่ใช้ในระดับนี้จะต้องออกแบบมาให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ไม่มี
ความซับซ้อนมากนัก เพื่อให้การใช้งานของระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารเกิดประโยชน์
สูงสุด
ระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหำร (Executive Support System : ESS)
เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจประเภทหนึ่งซึ่งได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะสาหรับ
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง ผู้บริหารระดับสูง
ใช้ระบบ ESS เป็นเครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกรวดเร็วในการบริหารและตัดสินใจ
โดยระบบจะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยตามความต้องการเพื่อให้การกาหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนระยะยาวเป็นไปด้วยดี
ระบบ ESS จะช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ในองค์กรและระหว่างองค์กร ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถเหมาะสมและง่ายต่อ
การใช้งาน สอดคล้องกับความต้องการ ทักษะ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้บริหาร
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ระบบ ESS บางครั้งเรียกว่าระบบ EIS ซึ่งเป็นระบบที่ให้สารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูงเช่นกัน แต่ระบบ ESS จะรวมความสามารถเพิ่มเติมด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการและการจัดลาดับงาน3
การเรียนรู้ระบบสารสนเทศต่างๆ ดังที่กล่าวมานั้น ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถเข้าไปศึกษา
เพิ่มเติมได้จาก Link ในหัวข้อต่างๆ ที่มีการเผยแพร่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ดังนี้
1. MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS
3. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง EIS
4. ระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support System)

ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
ความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต ระบบอินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคม
เป็นตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP
(Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง
ในอินเตอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่า ยที่กว้างขวางที่สุด ใน
ปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากมี ผู้ นิ ย มใช้ โ ปรโตคอลอิ น เตอร์ เ น็ ต จากทั่ ว โลกมากที่ สุ ด ผู้ ใ ช้ ง าน
อินเตอร์เน็ตสามารถเลือกช่องทางในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเตอร์เน็ตได้หลาย
ช่ อ งทาง เช่ น ผ่ า นระบบLAN ผ่ า นระบบสายโทรศั พ ท์ ผ่ า นระบบ ADSL ผ่ า นระบบ
ดาวเทียม และผ่านระบบไร้สาย4
การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยโปรโตคอล (Protocol) คือตัวกลาง หรือภาษากลาง
ที่ใช้เป็นมาตรฐานสาหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ติดต่อสื่อสาร
เชื่อมโยงกันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ นับร้อยล้านเครื่องซึ่งแต่ละเครื่องมีความแตกต่าง
กันทั้งรุ่น และขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าขาดโปรโตคอลก็จะไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสาร
ให้เข้าใจกันได้ เพราะฉะนั้นโปรโตคอลก็เปรียบเหมือนเป็นล่ามที่ใช้แปลภาษาของระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต มาตรฐานนี้เรียกว่า TCP/IP การทางานของ TCP/IP จะแบ่งข้อมูล
ที่จะส่งออกเป็นส่วนย่อยๆ เรียกว่า แพ็คเกต (Packet) แล้วส่งไปตามเส้นทางต่างๆ ใน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะกระจายแพ็คเกตออกไปหลายเส้นทาง แพ็คเกตเหล่านี้จะไป
รวมกันที่ปลายทาง และถูกนามาประกอบรวมกั น เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์อีกครั้ง การสื่อสาร
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ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้ E-mail เป็นการสื่อสารที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากผู้ใช้
สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะ
อยู่ในที่ทางานเดียวกันหรืออยู่ห่างกันคนละมุมโลกก็ตาม
กำรเข้ำถึงระบบอินเตอร์เน็ต
การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตสามารถทาได้ด้วยการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าสู่อินเตอร์เน็ต
โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการจัดสรรการเชื่อมโยง ซึ่งมีการเชื่อมต่อหลายรูปแบบ5

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตรายบุคคล (Individual Connection) คือ การเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตจากที่บ้าน (Home user) ซึ่งยังต้องอาศัยคู่สายโทรศัพท์ในการเข้าสู่เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ผู้ใช้ต้องสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตก่อน จากนั้นจะได้เบอร์
โทรศัพท์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต รหัสผู้ใ ช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password)
ผู้ใช้จะเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตได้โดยใช้โมเด็มที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หมุนไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต จากนั้นจึงสามารถใช้ งานอินเตอร์เน็ตได้
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบองค์กร (Corporate Connection) จะพบได้ทั่วไปตาม
หน่ ว ยงานต่ างๆ ทั้ ง ภาครัฐและเอกชน หน่ ว ยงานต่า งๆ เหล่ า นี้ จ ะมีเครื อ ข่ า ยท้ อ งถิ่ น
(Local Area Network : LAN) เป็นของตัวเอง ซึ่งเครือข่าย LAN นี้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ตลอดเวลา ผ่านสายเช่า (Leased line) ดังนั้น บุคลากรในหน่วยงานจึงสามารถใช้
อินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบ LAN ไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ
(Connection) เหมือนผู้ใช้รายบุคคลที่ยังต้องอาศัยคู่สายโทรศัพท์ในการเข้าสู่เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
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กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ตผ่ำนโทรศัพท์มือถือโดยตรง (Mobile Internet)
1. WAP (Wireless Application Protocol) เป็นโปรโตคอลมาตรฐานของอุปกรณ์ไร้
สายที่ใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ใช้ภาษา WML (Wireless Markup Language) ในการ
พัฒนาขึ้นมาแทนการใช้ภาษา HTML (Hypertext markup Language) ที่พบใน
www โทรศัพท์มือถือปัจจุบัน หลายๆ ยี่ห้อ จะสนับสนุนการใช้ WAP เพื่อท่อง
อินเตอร์เน็ต ซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 9.6 kbps และการใช้ WAP ท่อง
อินเตอร์เน็ตนั้น จะมีการคิดอัตราค่าบริการเป็นนาทีซึ่งยังมีราคาแพง
2. GPRS (General Packet Radio Service) เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้
โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง และสามารถส่งข้อมูล
ได้ในรูปแบบของมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง และวีดิโอ
ความเร็วในการรับส่งข้อมูลด้วยโทรศัพท์ที่สนับสนุน GPRS อยู่ที่ 40 kbps ซึ่ง
ใกล้เคียงกับโมเด็มมาตรฐานซึ่งมีความเร็ว 56 kbps อัตราค่าใช้บริการคิดตามปริมาณ
ข้อมูลที่รับ-ส่ง ตามจริง ดังนั้นจึงทาให้ประหยัดกว่าการใช้ WAP และยังสื่อสารได้
รวดเร็วขึ้นด้วย
3. โทรศัพท์ระบบ CDMA (Code Division Multiple Access) ระบบ CDMA นั้น
สามารถรองรับการสื่อสารไร้สายความเร็วสูงได้เป็นอย่างดี โดยสามารถทาการรับส่ง
ข้อมูลได้สูงสุด 153 Kbpsซึ่งมากกว่าโมเด็มที่ใช้กับโทรศัพท์ตามบ้านที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้เพียง 56 kbps นอกจากนี้ ระบบ CDMA ยังสนับสนุนการส่งข้อมูล
ระบบมัลติมีเดียได้ด้วย
4. เทคโนโลยี บลูทูธ (Bluetooth Technology) เทคโนโลยีบลูทูธถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้
กับการสื่อสารแบบไร้สาย โดยใช้หลักการการส่งคลื่นวิทยุ ที่อยู่ในย่านความถี่ระหว่าง
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2.4 – 2.4 GHz ในปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูธูท
เพื่อใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆ ชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์พ็อคเก็ตพีซี
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยโน้ตบุ๊ก(Note book) และ เครื่องปาล์ม (Palm) ผ่าน
โทรศัพท์มือถือที่สนับสนุนระบบ GPRS โทรศัพท์มือถือที่สนับสนุน GPRS จะทาหน้าที่
เสมือนเป็นโมเด็มให้กับอุปกรณ์ที่นามาพ่วงต่อ ไม่ว่าจะเป็น Note Book หรือ Palm และ
ในปัจจุบันบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้มีการผลิต SIM card ที่เป็น Internet
SIM สาหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อให้สามารถติดต่อกับอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้น6

กำรรับส่งข้อมูลด้วยอีเมล์7
E-mail คือ จดหมาย ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บางแห่งใช้เฉพาะภายใน
บางแห่งใช้เฉพาะภายนอกองค์กร (สาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
คือ internet) การใช้งานก็เหมือนกับเราพิมพ์ข้อความในโปรแกรม word จากนั้นก็คลิก
คาสั่ง เพื่อส่งออกไป โดยจะมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Email Address เป็นหลักในการ
รับส่ง
รูปแบบชื่อ Email Address จะเป็นดังนี้ เช่น yourname@sanook.com โดยที่
1. yourname คือ ชื่อที่เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ (แต่ต้องไม่ซ้ากับของคนอื่น)
2. เครื่องหมาย @ สาหรับกั้นระหว่าง ชื่อ กับ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name
3. sanook.com คือ ชื่อเว็บไซต์ หรือ domain name
ชนิดของการรับส่ง E-mail มีหลายชนิด ได้แก่
1. รับส่งโดยใช้โปรแกรม E-mail โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora
2. รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น www.sanook.com, www.yahoo.com
3. รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Netscape, IE เป็นต้น
การรับส่ง E-mail แบบที่ 1 ตามปกติจะต้องมีการกาหนด Configuration เพื่อกาหนด
Incoming Mail และ Outgoing Mail Server ซึ่งทาให้เกิดความยุ่งยากในการ check
mail เนื่องจากบางคนไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง หรือบางคนอาจจะต้อง
เดินทางบ่อยๆ ทาให้ไม่ค่อยสะดวก ดังนั้น
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แบบที่ 2 คือ check email ผ่าน Web site ซึ่งมีผู้นิยมมากที่สุดในโลก เนื่องจากไม่
จาเป็นต้องกาหนด Configuration อะไรทั้งสิ้น แค่เพียงสมัครเป็นสมาชิกกับ Web site ที่
ให้บริการ แค่จาชื่อ User และ Password เท่านั้น ก็สามารถจะตรวจสอบ E-mail ได้จาก
ที่ต่าง ๆ ทั่วโลก Web site ที่ให้บริการ E-mail ฟรี เช่น
http://www.sanook.com
http://www.hotmail.com
http://www.chaiyo.com
http://www.gmail.com
การรับส่งอีเมล์รูปแบบต่างๆ สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้จาก Link เหล่านี้ เช่น
1. วิธีการรับส่ง e-mail
2. วิธีรับส่งอีเมล์ของ hotmail
3. สอนการส่ง อีเมล จาก outlook
4. การส่งอีเมล์ด้วย gmail

กำรสืบค้นข้อมูลแบบเครือข่ำยใยแมงมุม (World Wide Web: www.)
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล แบบเครื อ ข่ า ยใยแมงมุ ม เป็ น การสื่ อ สารที่ เ ติ บ โตรวดเร็ ว ที่ สุ ด ใน
อินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุผลที่สาคัญคือ ง่ายต่อการใช้งานและสามารถนาเสนอข้อมูลแบบกก
ราฟิกได้ การใช้ World Wide Web เปรียบเสมือนการเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุด โดย
หนั ง สื อ ที่ มี ใ ห้ อ่ า นจะสมบู ร ณ์ ม ากกว่ า หนั ง สื อ ทั่ ว ไป เพราะสามารถฟั ง เสี ย งและดู
ภาพเคลื่อนไหวประกอบได้ นอกจากนี้ยังสามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ด้วย
ข้อมูลต่างๆ จะมีการเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยคุณสมบัติของ Hypertext Link การที่จะเข้า
ไปอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้ ผู้ใช้จะต้องมี Web Browser ซึ่งนิยมใช้กันในขณะนี้ ได้แก่
Internet Explorer และ Google chrome
ปัจจุบันได้มีการประยุกต์กิจกรรมอื่นไว้ภายใน World Wide Web ด้วย อาทิ การโฆษณา
กิจกรรม รวมถึงความบันเทิงต่างๆ เช่น การดูหนัง ฟังเพลง และชมรายการต่างๆ ทาง
สถานีโทรทัศน์ การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
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การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลผ่าน WWW หรือที่เรียกว่าเครือข่ายใยแมงมุม
นี้ มีแหล่งที่สามารถเข้าไปศึกษาตาม Link เหล่านี้ เช่น
1. การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2. การค้นหาข้อมูลบน Internet
3. การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
4. การสืบค้นข้อมูล และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย Web search engine

ควำมรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์ คือ โปรแกรมที่มีค วามสามารถจัดการกับงานเฉพาะด้าน โดยตั ว
โปรแกรมจะเหมาะสมและใช้งานได้ดีกับงานเฉพาะนั้นๆ โปรแกรมประยุกต์ ที่ถูกนามาใช้
งานอย่างกว้างขวาง ได้แก่ โปรแกรม Microsoft word โปรแกรม Microsoft excel
และ โปรแกรม Microsoft PowerPoint8
โปรแกรมประมวลผลคา (Word processor) เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการสร้าง
เอกสาร (Document) ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือตาม
องค์กรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้งานทั่วไป เช่น การบันทึก การทาจดหมายเวียน
การทาคู่มือ และแผ่นพับ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้สาหรับการสร้างเว็บเพจส่วนตัว
ได้ด้วย โปรแกรมประมวลผลคาที่ใช้กันแพร่หลาย ได้แก่ Microsoft Word
นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมตารางทาการ (Spreadsheet program) ที่มีวัตถุประสงค์ใน
การใช้ ง านส าหรั บ การค านวณ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ตั ว เลข และสร้ า งแผนภู มิ เช่ น
งบประมาณและรายงานทางการเงิน นิยมสาหรับผู้ใช้ในเกือบทุกสาขาอาชีพ เช่น ด้าน
การศึกษา อาจารย์ใช้เก็บข้อมูล คานวณ หาค่าเฉลี่ย และผลการเรียนของนักศึกษา ด้าน
การตลาด อาจใช้สาหรับวิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับการขาย ด้านการเงิน อาจใช้สาหรับ
ประเมินและวาดกราฟแนวโน้มราคาหุ้น
โปรแกรมตารางทาการที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ Microsoft Excel ซึ่งจะใช้สาหรับจัดการ
ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ตั ว เลขและการสร้ า งไฟล์ ข้ อ มู ล ข้ อ มู ล จะถู ก เก็ บ ไว้ ใ นไฟล์ ส มุ ด งาน
(Workbook file) ซึ่งประกอบด้วยแผ่นงาน (Worksheet) หรือแผ่นตารางทาการ
(Spreadsheet) หรือเรียกสั้นๆว่า Sheet จานวนหนึ่งแผ่นหรือมากกว่า แผ่นงานแต่ละ
แผ่นจะมีเส้นแบ่งระหว่างแถวและคอลัมน์ คอลัมน์จะถูกอ้างถึงโดยใช้ตัวอักษร แถวจะถูก
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อ้ า งถึ ง โดยใช้ ตั ว เลข ส่ ว นที่ ตั ด กั น ระหว่ า งแถวกั บ คอลั ม น์ เรี ย กว่ า เซลล์ ( Cell)
ตัวอย่างเช่น เซลล์ D8 เป็นส่วนที่ตัดกันระหว่างคอลัมน์ D และแถวที่ 8
สาหรับโปรแกรมที่มีความสาคัญอีกโปรแกรมหนึ่งคือ โปรแกรมนาเสนอ (Presentation
program) ใช้เพื่อสร้างงานนาเสนอซึ่งประกอบด้วยภาพนิ่ง (Slide) หลายๆ ภาพที่
น่าสนใจและมีลักษณะเป็นมืออาชีพ นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมื อที่ช่วยในการสื่อสาร
ข้อความ หรือชักจูงบุคคลให้มีความสนใจได้ ตัวอย่างเช่น นักศึกษาใช้เพื่อนาเสนอรายงาน
ที่ค้นคว้ามาได้ โปรแกรมนาเสนอที่นิยมใช้ คือ Microsoft PowerPoint9
การใช้โปรแกรมประยุกต์มีความสาคัญและจาเป็นสาหรับผู้เข้ารับการศึกษาในการนาเสนอ
งาน จึงขอนาเสนอวิธีการใช้โปรแกรมประยุกต์ ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาสามารถ คลิก เข้าไป
ศึกษาได้ ดังนี้
1. สอนการใช้ Microsoft Word เบื้องต้น
2. สอนการใช้ Microsoft Word ตอนที่ 1 รู้จักโปรแกรม Microsoft Word 2013
3. แนะนาและวิธีใช้ Microsoft PowerPoint 2010
4. วีดีโอสอนการใช้โปรแกรม PowerPoint 2010 ฉบับพื้นฐาน
5. microsoft office excel 2013 เบื้องต้น
6. การใช้งาน Excel 2010 ตอนที่ 8 - สร้างสูตรคานวณพื้นฐาน

บทสรุป
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก โดยอยู่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ทั้งเสียง ภาพ และตัวอักษร ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบมีสาย
และไร้สาย จึงถือได้ว่าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ เป็น
อุปกรณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
เกิดการค้นคว้า หาความรู้ สืบค้นสิ่งต่างๆ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทางานที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ เป็นอย่างมาก
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