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เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
กล่าวนา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทกั บ ชี วิ ต ประจ าวั น ของผู้ ค นมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง มี
วิวัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การยกระดับความรู้ในเรื่องนี้เพื่อให้ทันกับความ
เปลี่ยนแปลงย่อมเป็นสิ่งที่ได้เปรียบผู้อื่นอย่างมาก จึงมีความจาเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานที่สาคั ญ
สาหรับใช้ประกอบการศึกษาในวิทยาลัยการทัพ บกถึงเรื่องราวของสารสนเทศ ระบบของ
สารสนเทศที่ผู้บริหารควรรู้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า สืบค้น
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง การรับ มือกับความเปลี่ยนแปลงด้วยการ
ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและค้นคว้า
เพิ่มเติมด้วยตนเองจะทาให้เกิดความเข้า ใจ และใช้ประโยชน์จ ากเทคโนโลยีส ารสนเทศได้
เหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารในระดับสูงขององค์กรต่อไป

ความหมาย
สารสนเทศ คื อ ข้ อ ความรู้ ที่ ป ระมวลได้ จ ากข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ออกมาเป็ น ความรู้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้นๆ ดังนั้น คุณภาพของสารสนเทศจึงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่นามาพิจารณาว่าเป็น
ข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพดี มีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งกระบวนการ
ประมวลผลและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น กระบวนการที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสมซึ่ ง สามารถสร้ า ง
สารสนเทศที่ต้องการ นอกจากความเชื่อถือได้แล้ว สารสนเทศที่ดีจะต้องเป็นสารสนเทศที่ตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ และต้องมาถึงผู้ใช้ทันเวลาด้วย1
ระบบสารสนเทศ คือ ระบบที่อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาจั ดการกับข้อมูลในองค์กร
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ต้ องการอย่ า งมี ประสิท ธิ ภาพ ประกอบด้ว ยบุค ลากร ฮาร์ด แวร์
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ซอฟต์ แ วร์ เครื อ ข่ า ยการสื่ อ สาร และทรั พ ยากรด้ า นข้ อ มู ล ส าหรั บ จั ด เก็ บ รวบรวม
ปรับเปลี่ยน และเผยแพร่สารสนเทศ หรือเพื่อการนามาใช้ประโยชน์ภายในองค์กร
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาจัดการสารสนเทศที่
ต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
ด้านเครือข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัยความรู้ในกระบวนการดาเนินงาน
สารสนเทศในขั้นตอนต่ างๆ ตั้งแต่การแสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการ
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นยา
และความรวดเร็วทันต่อการนามาใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง2
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศด้านคุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มี ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากมีระบบเครือข่ายที่สามารถติดต่อกันได้ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกัน
ในด้ านการศึก ษาเป็ นการพั ฒนาให้ นัก ศึก ษาสามารถพั ฒนาตนเองได้ อย่ า งรวดเร็ วและมี
ประสิทธิภาพ สามารถหาความรู้ได้ง่ายขึ้นและได้ในทุกสถานที่ เกิดการและเปลี่ยนเรียนรู้กัน
ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก3

ระบบของสารสนเทศที่ผู้บริหารควรรู้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information Systems : MIS)
เป็นระบบสารสนเทศที่เป็นแหล่งประมวลผลของระบบประมวลผลรายการประจาวัน เพื่อใช้
สาหรับการจัดทาระบบสารสนเทศในระดับสูงให้กับผู้บริหารในหน่วยงานต่า งๆ จนถึงระดับ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เกี่ยวข้องกับการนาไปใช้วางแผน และควบคุมงานขององค์กรแทบ
จะทุกระดับชั้น ระบบนี้จะสามารถคานวณและเปรียบเทียบการประมวลผลต่างๆ รวมถึงการ
ออกรายงานได้ ซึ่งจะถูกต้องมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการประมวลผลรายการประจาวัน
ดังกล่าวนั่นเอง
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS)
เป็นระบบสารสนเทศที่นามาใช้สาหรับการช่วยตัดสินใจในระดั บของการจัดการขั้นกลางและ
ขั้นสูง ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารในขั้นดังกล่าว สามารถตัดสินใจได้ง่า ยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะใน
เรื่องของการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่รุนแรง ความได้เปรียบในเรื่องการตัดสินใจย่อมเป็นสิ่งที่
ควรคานึงมากเช่นกัน ระบบนี้จะสนองตอบอย่างทันท่วงที มีความยืดหยุ่น มีการวิเคราะห์หรือ
พยากรณ์ค่าทางสถิติ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น และปรับใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems :EIS)
คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจรูปแบบหนึ่งที่นามาใช้สาหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ มัก
ใช้สาหรับตรวจสอบควบคุมหรือดูทิศทาง แนวโน้มขององค์กรโดยภาพรวม เพื่อให้ปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลที่ใช้ในระบบจะนามาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
และจัดอยู่ในรูปแบบของข้อสรุปที่อ่า นและดูข้อมูล ได้ง่าย มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนมากนั ก
ทาให้ ผู้ บ ริ ห ารทราบถึ ง แนวโน้ ม ได้ ใ นเวลาที่ร วดเร็ ว ซึ่ ง สารสนเทศที่ ไ ด้ จ ะถู ก กรองหรื อ
ประมวลผลมาจากระดับปฏิบัติการหรือระดับส่วนกลางมาบ้างแล้ว
นอกจากนี้ผู้บริหารหลายคนยังมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศที่จ ากัด โดยเฉพาะ
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ ไ ม่ มี โ อกาสได้ พั ฒ นาความรู้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะด้ า นการใช้ ง าน
สารสนเทศ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศที่สามารถ
ช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศทุกระบบใน
องค์กร โดยให้การสนับสนุนและจัดหาทรัพ ยากร ให้ความร่วมมือกับทีมงานพัฒนาระบบ
เพื่อให้สามารถรวบรวมความต้องการของผู้บริหาร และนามาออกแบบระบบให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งานต่อไป
การมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ข องผู้ บ ริ ห ารต่ อ ระบบสารสนเทศ และเป็ น ผู้ น าในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ และบริหารองค์กร ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็น
แบบอย่างในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ดังนั้นผู้บริหาร
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ระดับสูงซึ่งมีหน้าที่กาหนดและวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อนาไปสู่เป้า หมายที่ต้องการ
แหล่งสารสนเทศที่นามาใช้จะเป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยมีทั้งสารสนเทศ
จากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์โดยรวม ซึ่งระบบ
สารสนเทศที่ใ ช้ในระดั บนี้จ ะต้อ งออกแบบมาให้ง่ า ยและสะดวกต่อ การใช้ง าน ไม่มี ความ
ซับซ้อนมากนัก เพื่อให้การใช้งานของระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารเกิดประโยชน์สูงสุด
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support System : ESS)
เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจประเภทหนึ่งซึ่งได้รับการพัฒนามาโดยเฉพาะสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง ผู้บริหารระดับสูงใช้ระบบ
ESS เป็นเครื่องมือที่ช่วยอานวยความสะดวกรวดเร็วในการบริหารและตัดสินใจ โดยระบบจะ
ให้ข้อมูล ที่ถูกต้อง ทันสมัยตามความต้องการเพื่อให้การกาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมถึงการวางแผนระยะยาวเป็นไปด้วยดี
นอกจากนี้ระบบยังช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากร
ในองค์กรและระหว่างองค์กร ระบบ ESS ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถเหมาะสมและง่าย
ต่อการใช้งาน สอดคล้องกับความต้องการ ทักษะ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้บริหารระบบ ESS บางครั้งเรียกว่าระบบ EIS ซึ่งเป็นระบบที่ให้สารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูงเช่นกัน แต่ระบบ ESS จะรวมความสามารถเพิ่มเติมด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการและการจัดลาดับงาน4
การเรียนรู้ระบบสารสนเทศดังกล่าว ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ จาก
หัวข้อด้านล่าง โดย “คลิก” เข้าไปศึกษาได้ ดังนี้
1. MIS ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS
3. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง EIS
4. ระบบสารสนเทศสาหรับสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Support System)
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ความสาคัญของระบบสารสนเทศ
ด้านการศึกษา ระบบสารสนเทศทางการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อ
การพัฒนานโยบายการวางแผนและพัฒนาการศึกษา เพราะกระบวนการตัดสินใจในการ
บริหารย่อมมีระบบสารสนเทศเป็นหัวใจสาคัญในทุกขั้นตอน การพัฒนาการศึกษาของประเทศ
จะประสบความส าเร็ จ มากน้ อ ยเพี ย งใด ย่ อ มขึ้ น อยู่ กั บ ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารและระบบ
สารสนเทศที่ดีเป็นประการสาคัญ การที่จะพัฒนา และกระจายการบริการด้านการศึกษาให้
เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์เน็ต
ด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การนาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นระบบฐานข้อมูล ทรัพ ยากรธรรมชาติ
สาหรับการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย หรือการนาดาวเทียมเข้ามาช่วยในการ
สารวจและเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ การนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดระบบ
จราจร
ด้านอุตสาหกรรมและการบริการ ได้มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตและการบริการ เพื่อให้สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่าลง เช่น
การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยในการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ หรื อ การใช้ ค อมพิ วเตอร์ เ ข้ า ควบคุ ม
กระบวนการผลิต เป็นต้น6

ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
ระบบอินเตอร์เน็ต คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการ
เชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet
Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเตอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่า
เป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุด ในปัจจุบันเนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเตอร์เน็ตจากทั่ว
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โลกมากที่สุด ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตสามารถเลือกช่องทางในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่
อินเตอร์เน็ตได้หลายช่ องทาง เช่น ผ่านระบบLAN ผ่านระบบสายโทรศัพท์ ผ่านระบบADSL
ผ่านระบบดาวเทียม และผ่านระบบไร้สาย7
การสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยโปรโตคอล (Protocol) คือตัวกลาง หรือภาษากลาง ที่
ใช้เป็นมาตรฐานสาหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารเชื่อมโยง
กันระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ นับร้อยล้านเครื่องซึ่งแต่ละเครื่องมีความแตกต่างกันทั้งรุ่น และ
ขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าขาดโปรโตคอลก็จ ะไม่ส ามารถที่จ ะติดต่อสื่อสารให้เข้า ใจกันได้
เพราะฉะนั้นโปรโตคอลก็เปรียบเหมือนเป็นล่ามที่ใช้แปลภาษาของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
มาตรฐานนี้เรียกว่า TCP/IP การทางานของ TCP/IP จะแบ่งข้อมูลที่จะส่งออกเป็นส่วนย่อยๆ
เรียกว่า แพ็คเกต (Packet) แล้วส่งไปตามเส้นทางต่างๆ ในเครือข่ ายอินเตอร์เน็ต โดยจะ
กระจายแพ็คเกตออกไปหลายเส้นทาง แพ็คเกตเหล่านี้จะไปรวมกันที่ปลายทาง และถูกนามา
ประกอบรวมกัน เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์อีกครั้ง การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยใช้
E-mail เป็นการสื่อสารที่นิย มใช้กัน มาก เนื่องจากผู้ใช้ส ามารถติดต่อสื่ อสารกั บบุคคลที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะอยู่ในที่ทางานเดียวกันหรืออยู่ห่างกัน
คนละมุมโลกก็ตาม

การรับส่งข้อมูลด้วยอีเมล์
การส่ง E-mail เริ่มจากสร้างไฟล์ E-mail ขึ้นใหม่ แล้วส่งไฟล์นั้นให้กับเครื่องที่เป็น เมล์
เซิร์ฟเวอร์ขาออก ซึ่งจะส่งต่อไปยังผู้รับปลายทางอีกทอดหนึ่ง เราสามารถเขียนข้อความหรือ
แนบไฟล์เอกสาร รูปภาพ และมัลติมีเดียต่างๆ ไปด้วยได้ ในการส่ง E-mail นี้ เราอาจส่งไปยัง
ผู้รับคนเดียว หรือจะระบุให้ส่งถึงหลายๆคนโดย E-mail ฉบับเดียวก็ได้ สาหรับการรับ E-mail
เริ่มโดยเชื่อมต่อไปที่เครื่อง เมล์เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า (อาจเป็นคนละเครื่องหรือเครื่องเดียวกับเมล์
เซิร์ฟเวอร์ขาออกก็ได้) ซึ่งมี Mailbox เพื่อดึง E-mail ที่มาถึงเข้ามายังเครื่องของเราและอาจ
ลบไฟล์ต้นฉบับบนเซิร์ฟเวอร์นั้นทิ้ง หรือจะเก็บไว้ก่อนก็ได้ E-mailที่ดึงมาแล้วนั้นจะเปิดอ่าน
หรือแยกเอาไฟล์หรือข้อมูลที่แนบออกมาใช้งานอื่นๆต่อได้เช่นกัน
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การสืบค้นข้อมูลแบบเครือข่ายใยแมงมุม (World Wide Web: www.)
เป็นการสื่อสารที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในอินเตอร์เน็ต ด้วยเหตุผลที่สาคัญคือง่ายต่อการใช้งาน
และสามารถนาเสนอข้อมูลแบบกกราฟิกได้ การใช้ World Wide Web เปรียบเสมือนการเข้า
ไปอ่านหนังสือในห้องสมุด โดยหนังสือที่มีให้อ่า นจะสมบูรณ์มากกว่า หนังสือทั่วไป เพราะ
สามารถฟังเสียงและดูภาพเคลื่อนไหวประกอบได้ นอกจากนี้ยังสามารถโต้ ตอบกับผู้อ่านได้
ด้วย ข้อมูลต่างๆจะมีการเชื่อมโยงถึงกันได้ด้วยคุณสมบัติของ Hypertext Link การที่จะเข้า
ไปอ่านข้อมูลเหล่านี้ได้ ผู้ใช้จะต้องมี Web Browser ซึ่งนิยมใช้กันในขณะนี้ ได้แก่ Internet
Explorer และ Google chrome ปัจจุบันได้มีการประยุกต์กิจกรรมอื่นไว้ภายใน World
Wide Web ด้วย อาทิ การโฆษณา กิจกรรม รวมถึงความบันเทิงต่างๆ เช่น การดูหนังฟังเพลง
และชมรายการต่างๆทางสถานีโทรทัศน์ การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความ
จาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอยกตัวอย่างแหล่งที่มาในการเข้าไปศึกษา โดยผู้เข้ารับการศึกษาสามารถ
คลิก เข้าไปศึกษาได้ตาม link นี้ การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การโอนย้ายข้อมูล (File Transfer Protocol: FTP) เป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้กัน
มากพอสมควรในอินเตอร์เน็ต โดยอาจใช้เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงโปรแกรมต่างๆ จาก
แหล่งข้อมูลทั้งหลายมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้งานอยู่ ปัจจุบันมีหน่วยงาน
หลายแห่งที่กาหนดให้ Server ของตนทาหน้า ที่เป็น FTP Site เก็บรวบรวมข้อมูล และ
โปรแกรมต่างๆ สาหรับให้บริการการเข้าไปขอถ่ายโอนข้อมูลนั้น ผู้ใช้ต้องทราบชื่อเครื่องที่ตั้ง
เป็น FTP Server และสิทธิที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทา FTP
การสนทนาผ่านเครือข่าย หรือ Chat เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง คือ สามารถสื่อสาร
โต้ตอบกันได้ทันทีเหมือนการใช้โทรศัพท์ โปรแกรมที่นิยมใช้คือ Line ซึ่งเป็นการพิมพ์โต้ตอบ
ระหว่างคนสองคนหรือเป็นกลุ่มได้อีกด้วย
บริการส่งข้อความทางอินเตอร์เน็ต เป็นการส่งข้อความในรูปแบบของข้อความสั้นๆ (Short
Message) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์สื่อสารประเภทไร้สาย ได้แก่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น8
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ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์ คือ โปรแกรมที่มีความสามารถจัดการกับงานเฉพาะด้านโดยตัวโปรแกรม
จะเหมาะสมและใช้งานได้ดีกับงานเฉพาะนั้นๆ โปรแกรมประยุกต์เหล่านั้น เช่น โปรแกรม
Microsoft word โปรแกรม Microsoft excel และ โปรแกรม Microsoft PowerPoint9
โดยการสร้างสื่อและการนาเสนอด้วยโปรแกรมประยุกต์ จะใช้โปรแกรมประมวลผลคา (Word
processor) เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างเอกสาร (Document) ซึ่งมีการใช้งานกัน
อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือตามองค์กรต่างๆ ใช้ในการสร้างงานเอกสารต่าง
ๆ เช่น บันทึก จดหมาย คู่มือ และแผ่นพับ นอกจากนี้โปรแกรมประมวลผลคายังสามารถใช้
ส าหรับการสร้า งเว็บเพจส่วนตัวได้ด้วย โปรแกรมประมวลผลคาที่ใช้กันแพร่หลาย ได้แ ก่
Microsoft Word
นอกจากนั้ นยัง มีโปรแกรมตารางท าการ (Spreadsheet program) ใช้ ส าหรับค านวณ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลข และสร้างแผนภูมิ เช่น งบประมาณและรายงานทางการเงิน นิยม
สาหรับผู้ใช้ในเกือบทุกสาขาอาชีพ เช่น ด้า นการศึกษา อาจารย์ใช้เก็บข้อมูล คานวณ หา
ค่า เฉลี่ ย และผลการเรีย นของนั กศึ กษา ด้ า นการตลาด อาจใช้ ส าหรับ วิเคราะห์แ นวโน้ ม
เกี่ยวกับการขาย ด้านการเงิน อาจใช้สาหรับประเมินและวาดกราฟแนวโน้มราคาหุ้น
โปรแกรมตารางทาการที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ Microsoft Excel ซึ่งจะใช้สาหรับจัดการข้อมูล
ที่เป็นตัวเลขและการสร้างไฟล์ข้อมูล ข้อมูลจะถูกเก็บ ไว้ในไฟล์สมุดงาน (Workbook file) ซึ่ง
ประกอบด้วยแผ่นงาน (Worksheet) หรือแผ่นตารางทาการ (Spreadsheet) หรือเรียกสั้นๆ
ว่า Sheet จานวนหนึ่งแผ่นหรือมากกว่า แผ่นงานแต่ละแผ่นจะมีเส้นแบ่งระหว่างแถวและ
คอลัมน์ คอลัมน์จ ะถูกอ้างถึงโดยใช้ ตั วอักษร แถวจะถู กอ้า งถึงโดยใช้ตั วเลข ส่วนที่ตัดกั น
ระหว่างแถวกับคอลัมน์ เรียกว่า เซลล์ (Cell) ตัวอย่างเช่น เซลล์ D8 เป็นส่วนที่ตัดกันระหว่าง
คอลัมน์ D และแถวที่ 8 ส าหรับโปรแกรมที่มีความส าคัญอีกโปรแกรมหนึ่งคือ โปรแกรม
นาเสนอ (Presentation program) ใช้เพื่อสร้างงานนาเสนอซึ่งประกอบด้วยภาพนิ่ง (Slide)
หลายๆ ภาพที่น่าสนใจและมีลักษณะเป็นมืออาชีพ นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการ
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สื่อสารข้อความ หรือชักจูงบุคคลให้มีความสนใจได้ ตัวอย่า งเช่น นักศึกษาใช้เพื่อนาเสนอ
รายงานที่ค้นคว้ามาได้ โปรแกรมนาเสนอที่นิยมใช้ คือ Microsoft PowerPoint10
การใช้โปรแกรมประยุกต์มีความสาคัญและจาเป็นสาหรับผู้เข้ารับการศึกษาในการนาเสนองาน
จึงขอนาเสนอวิธีการใช้โปรแกรมประยุกต์ ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาสามารถ คลิก เข้าไปศึกษาได้
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
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันเป็น
อย่างมาก โดยอยู่ในรูปแบบของสื่อต่างๆ ทั้งเสียงภาพและตัวอักษรด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคมระบบมีสายและไร้สาย รวมทั้ง
ระบบสื่อมวลชน จึง ถือได้ว่าคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ
เป็นอุปกรณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
เกิดการค้นคว้า หาความรู้ สืบค้นสิ่งต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานอันจะเป็นประโยชน์
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

10

สารอ้างอิง
1

สุชาดา กีระนันทน์ . เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติและข้อมูลในระบบสารสนเทศ . กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 2543 : หน้า 5
2
วิโรจน์ ชัยมูล , สุพรรษา ยวงทอง . ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ . กรุงเทพฯ : บริษัท โปรวิชั่น จากัด ; 2552 : หน้า 218-220
3
บาลานซ์(ติวเตอร์หมู) . คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับเตรียมสอบแข่งขัน .
กรุงเทพฯ : บริษัท ที.เค.พริ้นติ้ง จากัด ; 2558 : หน้า 161-162
4
ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร[อินเตอร์เน็ต]. เข้าถึงได้จาก:
http://kittisakdk.blogspot.com/2013/01/executive-support-system-ess-ess-ess.html
5
คุณสมบัติของระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหาร[อินเตอร์เน็ต]. เข้าถึงได้จาก:
https://arnono120.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%
E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9
7%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8
%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A/
6
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านต่างๆ[อินเตอร์เน็ต]. เข้าถึงได้
จาก:
https://7callgto.wordpress.com/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0
%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%
E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A
2%E0%B8%B5/
7
ความหมายของอินเตอร์เน็ต[อินเตอร์เน็ต]. เข้าถึงได้จาก: http://krusuaitnet.blogspot.com/
8
การสื่อสารข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต[อินเตอร์เน็ต]. เข้าถึงได้จาก:
https://bondsocial.wordpress.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%
E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8
2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B9
%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0/
9
โปรแกรมประยุกต์[อินเตอร์เน็ต]. เข้าถึงได้จาก: http://monthipka.blogspot.com/
10
การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม[อินเตอร์เน็ต]. เข้าถึงได้จาก:
https://sites.google.com/site/laoklang192/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-3-kar-prayukt-chi-nganporkaerm

