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Agenda

• Day1 ; Why and What is MIS?

• Day2 ; Applications of MIS for SMEs



Assignment 30% การศึกษาระบบสารสนเทศองค์กร
• ให้นักศึกษาเลือกองค์กรที่สนใจมา 1 องค์กร แล้วศึกษาเกี่ยวกับระบบ

สารสนเทศในองค์กรนี้ว่ามีอะไรบ้าง (ตามล าดับชั้นโครงสร้างของ

องค์กรตามเกณฑ์แบบ Support Provided)

• นักศึกษาจะน าเสนอให้องค์กรนี้มีระบบสารสนเทศ / เทคโนโลยี

สารสนเทศอะไรบ้างเพิ่มเติม (จากที่เรียนมา) เพื่อประโยชนอ์ะไร   

โดยเสนอเป็นแผนบริหารจัดการระบบสารสนเทศองค์กร ดังนี้

1. วิเคราะห์ระบบสารสนเทศในปจัจุบนัขององคก์รโดยละเอียด

• Hardware , Software , Network

• ชื่อของระบบท่ีมีอยู่และความสามารถของระบบ

• ประโยชน์ของระบบท่ีองค์กรได้รับจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้นๆ

2. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายขององค์กรในการใชร้ะบบสารสนเทศ

– ผู้ใช้ภายใน  ควรมีระบบอะไรบ้าง ใครใช้บ้าง ใช้ท าอะไร เพื่อประโยชน์อะไร 

– ผู้ใช้ภายนอก ควรมีระบบอะไรบ้าง ใครใช้บ้าง ใช้ท าอะไร เพื่อประโยชน์อะไร 

3. ให้เสนอเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสมกับบริบทขององคก์รเพ่ิมเติม อาจ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  ภายใต้ความเปน็ไปได้ตามวัตถุประสงคข์ององคก์รและ/หรือ

งบประมาณ พร้อมระบเุหตุผลที่น าเสนอระบบ/เทคโนโลยีสารสนเทศดังกลา่วนั้น



http://www.ict2020.in.th/

http://www.ict2020.in.th/


ICT2020 Frameworks 

• โครงการจดัท ากรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของ
ประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (National ICT Policy Framework 
2011-2020: ICT 2020) เป็นโครงการทีด่ าเนินการโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร รว่มกบัศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละ
คอมพวิเตอรแ์หง่ชาติ

• กรอบนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ระยะ พ.ศ. 2544-2553 
(IT 2010) ของ ประเทศไทย สิน้สุดในปี 2553 กระทรวง ICT จงึไดจ้ดัท า
กรอบนโยบาย ICT 2020 ขึน้เพือ่ใหก้ารพฒันาICT มคีวามต่อเนื่อง เพื่อการ
ก าหนดทศิทางการพฒันา ICT ของประไทยในระยะ 10 ปี รองรบัการ
เปลีย่นแปลงดา้น ICT ของโลก และเพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐั เอกชน น าไปใช้
เป็นแนวทางจดัท าแผนพฒันา ICT ต่อไป

• กรอบนโยบาย ICT2020 ฉบับผ่านความเหน็ชอบจากครม.

ict2020_book.pdf


Important of MIS in Thailand business 

ICT 
adoption

Mng. Effc.

AEC/Global

Increase 
GDP

‘Thailand Competitiveness’

SMEs



Why MIS?



External Change 

ลูกค้าเปลี่ยนไป
(Smart Age ฉลาดเลือก)

องค์กรน าเทคโนโลยีมาใช้มาก

ขึ้น (ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า)

วงจรสินค้าชีวิตสั้นลง

(PLC – Short run)

คู่แข่งมากขึ้น (more competitor)

การเชื่อมโยงท าให้เกิดความเร็ว
(ข้อมูลไปได้เร็ว ทุกที่ ทุกเวลา)



ใครใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ร้านขายของทัว่ไป เช่น 7 eleven
ร้านขายของขนาดใหญ่ เช่น Big C
สถานศกึษา
โรงพยาบาล
โรงแรม
บริษัทเอกชน ส านกังาน โรงงาน บริการ
สายการบิน
สถานีบริการน า้มนั
การป้องกนัระวงัภยัตา่งๆ 
Etc…



RFID (Radio Frequency Identifying)

• Your subtopic goes here



EAS ; Electronic Article Surveillance

• Your subtopic goes here



Auto-ID in Supply Chain Management

• Your subtopic goes here



เครื่องอ่านโครงสร้างมือระบบสามมิติ



GIS

Geographical  Information System ; GIS





Disaster Warning System



Earth Quake



Earth Quake Warning System



Border Securities / Terrorist  



E-Logistics 



E-Hospital & e-Classroom

or e-Learning



What is Information
System?



แนวคิดเร่ืองระบบและหนา้ท่ีของระบบสารสนเทศ (1)

ระบบ (System) คือ การรวมกนัของสว่นประกอบท่ีท างานสมัพนัธ์
กนัในการรับสิง่น าเข้า (Input) จดัการกบัสิ่งน าเข้านัน้ 
(Processing) ให้เป็นผลลพัธ์ท่ีต้องการ (Output)

INPUT OUTPUTPROCESS

FEEDBACK

Laudon and Laudon



What is a System?  ‘Factory’

Manufacturing
Process

Input of
Raw Materials

Output of
Finished Products

Environment

Other Systems

Control by
Management

Control
Signals

Control
Signals

Feedback
Signals

Feedback
Signals

System Boundary



What is System?  ‘Organ’

Input

Process

Output



Management Information System : MIS

Information System Concept : past

What is information ?



Information System Concept

ภาพเขียนสีก่อนประวติัศาสตร์ ออบหลวง จ.เชียงใหม่

What is information ?



Information 

System 

Concept 

: in the past



What is information & 

communication ?



ระบบสารสนเทศ จึงไม่ใช่ คอมพวิเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเคร่ืองมือสร้างระบบสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ ดี  คอมพิวเตอร์ เร็ว  คอมพิวเตอร์ ถกู



ความส าคญัของ Information

• “If you know your enemies and know 
yourself, you will not be imperiled in 
a hundred battles... if you do not 
know your enemies nor yourself, you 
will be imperiled in every single 
battle.”

• ซุนวู (Sūn Wǔ; ซุนอู่) เป็นผู้ เขียน ต าราพิชยัสงคราม ท่ีนบัวา่เป็น
ต ารายทุธศาสตร์ทางทหาร ท่ีมีอิทธิพลมากของประเทศจีน และปัจจุ
ปันยทุธศาสตร์ในต าราได้ถกูประยกุต์ ใช้อย่างกว้างขวางในวงการ
ธรุกิจและการเมือง

• ซุนวกูล่าวไว้ว่า ถ้ารู้จกัการวางแผนการรบท่ีดีมีสิทธิท่ีจะชนะทุกร้อย
ครั ง้   ในสงคราม เ ม่ือมีการ รู้ก าลังของกองทัพของเราเอง รู้
ความสามารถของแม่ทพั รู้ความสามารถของกองทหารของฝ่ายเรา 
โอกาสรบชนะจะมีคร่ึงหนึ่ง เม่ือใดก็ตามท่ีเราเรียนรู้กองก าลังของ
ข้าศึก เรียนรู้ความสามารถของแม่ทพัข้าศึก และรู้ความสามารถของ
กองทหารของข้าศึก โอกาสรบร้อยครัง้ชนะร้อยครัง้ก็ไม่ไปไหนไกล 
แต่เม่ือใดก็ตามท่ีออกรบ แม่ทัพไม่รู้ก าลงัของตวัเอง ไม่รู้ก าลงัของ
กองทหารตัวเอง ไม่ว่าจะออกรบก่ีครัง้ก็ต้องแพ้ย่อยยับกลับมาทุก
ครัง้

“รู้เขา รู้เรา รบร้อยชนะร้อย”

Sun Tzu ; Sūn Zǐ;
(c. 6th century BC) Chinese 

General, military strategist



Management Information System

Information Technology ;IT

Non 
Information 
Technology

Information System

Use Information

Technology

Many Data in conferencing

Information needs



Component of Information Technology

IT

HW

SW

NetworkPeople

Procedure



Data versus Information

Monthly Sales Report 
for West Region

Sales Rep: Charles Mann
Emp No. 79154
Item Qty Sold Price
TM Shoes   1200       $100



Data versus Information



ขอ้สอบท่ีถูกตรวจประเมินคะแนนแลว้

รวมคะแนน

“data”

“Information”

“Processing”

Management Information System



MIS สถิติผลการเรียนท่ีผา่นมา



1. มีลกัษณะเฉพาะเรื่อง (Subjectivity)

2. มีความหมายท่ีสมัพนัธก์นั (Relevance)

3. ได้ตามเวลาท่ีก าหนด (Timeliness)

4. มีความถกูต้อง (Accuracy)

5. มีรปูแบบการแสดงผลท่ีถกูต้องกบัการน าไปใช้ประโยชน์

6. มีความสมบรูณ์ครบถ้วน (Completeness)

7. ข้อมูลเข้าถึงได้ตลอดเวลา (Accessibility)

Good Characteristic of  Information 



Kulachatr C. Na Ayudhya 41

องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

องค์กรต้องแสวงหาโอกาสในตลาด 

เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

ต้องเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ 

Why organization need information?

ท่ีมา : uma G.Gupta, Management Information Systems: A Managerial 
Perspective (Minneapolis : West Publishing company,1996),pp.17-19.
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ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก

ชาวต่ างประ เทศในโลก

ตะวันตก เริ่ ม เ รี ยนรู้ โ ลก

ต ะ วั น อ อ ก   จึ ง มี ค ว า ม

ต้องการมาท่องเที่ยวต่างถิ่น 

เกาะนางยวน ประเทศไทย



พระธาตผุาไข่อินแขวนท่ีสามเงา จ.ตาก

พระธาตอิุนแขวนท่ีพม่าของจริง

พระธาตอิุนแขวน ต.ป่าสกั เมืองล าพนู 

พระธาตผุาไข่อินแขวนท่ีสามเงา จ.ตาก
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แสวงหาโอกาสทางการตลาด

ดูภาพยนตร์ Action แล้ว

เห็นแต่เกาะ Cayman 

สงสัยว่าอะไรกันหนักหนา

จึงไป search ใน internet 

พบว่า....
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ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์

แก่กจิการ

สืบข่าว แสวงหาข้อมลูขา่วสาร

รู้ก าลงัตนเอง

รู้ก าลงัขา้ศึก

มีเครื่องมือสือ่สาร

“รู้เขารูเ้รารบรอ้ยชนะเรยีบ”

Redcliff/Redcliff1.mp4
Redcliff/Redcliff1.mp4
Redcliff/Redcliff_2.mp4
Redcliff/Redcliff_2.mp4
Redcliff/Redcliff2.mp4
Redcliff/Redcliff2.mp4
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เชื่อมโยงแผนกต่างๆในองค์กรทีม่ีการ

ท างานไม่เหมือนกัน

Interaction and inter-linkage

among departments to achieve

organizational Goals

A/C

HR

F/N

MK Production

Customer

CEO
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เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน



Kulachatr C. Na Ayudhya 48

เพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ

Innovation Products
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เพิ่มคุณภาพสินค้าและบริการ

GPS e - Inventory

e-Logistics

AuthenticationRFID





How IT enable the firms over the competition

Support and Provide the firm functions
QC , ACC , Finance , HR , MK , Purchasing , Logistics , 

Design etc...



ประเทศหนึง่ในแถบรัสเซยีตอนใต ้ เชน่ อาเซอรไ์บจัน  อซุเบกสิ
ถาน ทาจกิสิถาน เตริก์เมนสิถาน ฯลฯ  มปัีญหาเรือ่งยงุ เหลอืบ 
ริน้ ไร และคน้พบตอ่ไปอกีวา่ประเทศหนึง่ในกลุม่นัน้เคร่งศาสนา
ไมท่ าบาปดว้ยการฆา่สตัวเ์หลา่นัน้ใหต้าย 

ภมูปัิญญาดา้นสมนุไพรไทย มี
การใชส้มนุไพรท ายาไลแ่มลง
เหลา่นัน้โดยไมไ่ดท้ าใหต้าย

สนิคา้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค

ผลติสนิคา้

Marketing Information

ชอ่งทางจ าหนา่ย

ลูกค้าให้ข้อมูลย้อนกลบั  เกีย่วกบัความชอบ ไม่ชอบ เพือ่การปรับปรุงคุณภาพผลติภัณฑ์ต่อไป

“IT enable to find the potential customers”

How IT enable the firms over the competition



ศกึษาแนวโนม้แฟชัน่  สสีนั รปูแบบ (Style) ความนยิม
ในสนิคา้ ณ ประเทศเป้าหมาย
www.marketresearch.com

เซรามกิอตุสาหกรรม
Oriented Style ;  Angkor , Chinese , Japan
Size : Big Product 
Attribute :  for in home decoration 
Colour : Warm หาลูกคา้ไม่พบ

ไดข้อ้มลูผูบ้รโิภคและความตอ้งการ
แลว้พยายามท าใหล้กูคา้พบเรา 
เชน่ ใชเ้ว็บไซตเ์ป็นเครือ่งมอื
สือ่สารทางการตลาด

Design and Production

Presentation



Marketing Research

• www.marketresearch.com/

• www.marketresearchworld.net

• www.emarketer.com/

http://www.marketresearch.com/
http://www.marketresearchworld.net/
http://www.emarketer.com/


• Heading to firm’s core competency  

How IT make the firms over the competition



Convenience the  
customer to 
booking place in 
the world



How IT make the firms over the competition



Products  to Consumer

Automatic Stock Replenishment ; ASR

Business 
Service 
Provider

Logistic Business

Take care 
of 

Customer
“Many  order to  server”

How IT make the firms over the competition



Wholesaling

ผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีก

ผู้ค้าปลีก

ผู้ผลิต/ ผู้จดัจ าหน่าย

ผู้ผลิต/ ผู้จดัจ าหน่าย

ผู้ผลิต/ ผู้จดัจ าหน่าย

ผู้ผลิต/ ผู้จดัจ าหน่าย

ผู้ผลิต/ ผู้จดัจ าหน่าย

ผู้ผลิต/ ผู้จดัจ าหน่าย

ค าสั่งซื้อจ านวนมาก  ถูกส่งและกระจายสินค้า

ไปในช่วงเวลาเดียวกัน สามารถก าหนด

ปริมาณสต็อคสินค้าให้ เพียงพอต่อการจัด

จ าหน่ายและ Demand ในตลาดได้แม่นย า  

เป็นการลดปริมาณสินค้าคงคลังทั่วประเทศได้

อย่างมหาศาล

How IT make the firms over the competition



Business Alliance เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและการเพิ่มพันธมิตร
ทางธุรกิจ Star Alliance , E-Pay หรือ CP-all กับเครือข่ายพันธมิตร
ธุรกิจ

How IT make the firms over the competition



ศึกษา MIS ไปเพื่ออะไร



เพื่อ...

รู้จกัน าระบบ IT มาใช้
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ขององคก์ร



Types of Information Systems

Figure 2-1

KEY SYSTEM APPLICATIONS IN THE ORGANIZATION :

ระบบงานหลักในองค์กร

© 2004 by Prentice Hall



Functional Area of

Information System

AISMKIS HRIS FNIS
MFIS

MIS

Executive



Information System 

ระบบสารสนเทศ
ด้านการตลาด
ด้านการผลติ
ด้านการเงิน
ด้านบญัชี
ด้านทรัพยากรมนษุย์

ระบบสารสนเทศ
ส าหรับด าเนินกลยทุธ์
ส าหรับผู้บริหาร
ส าหรับผู้ช านาญการ
ส าหรับปฏิบตัิการ

จ าแนกตามหน้าท่ีหลกัขององค์กร
Functional Areas

จ าแนกตามโครงสร้างองค์กร
Organization Structure

(Support Provided)



Major Types of Systems

1. Executive Support Systems (ESS)

2. Decision Support Systems (DSS)

3. Management Information Systems (MIS)

4. Knowledge Work Systems (KWS)

5. Office Automation Systems (OAS)

6. Transaction Processing Systems (TPS)

ระบบสารสนเทศหลัก 6 ประเภท

“Support Provided Information System”
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• TPS ; Transaction Processing System

• MIS ; Management Information System

• DSS ; Decision Support System

• ES ; Expert System 

• OAS ; Office Automation System

• EIS ; Executive Information System

Support Provided 
Information System
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TPS : Transaction Processing System



MIS ; Management information System

ระบบท่ีน าเสนอข้อมลูในรูปแบบท่ีผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ เรียกวา่ระบบ สารสนเทศเพ่ือการจดัการ ซึง่ข้อมลูสว่นท่ีน าเข้า
สว่นมาก ได้แก่ข้อมลูจากระบบประมวลผลรายการ ซึง่ถกูน าเข้าไปยงัระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการขององค์กรเพื่อผลติรายงานตา่งๆ ออกมา ท าให้
ผู้จดัการตดัสนิใจได้อยา่งมีประสทิธิผลมากขึน้ 
ท่ีมา: ส านกังานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการศกึษา  ทบวงมหาวิทยาลยั

www.uni.net.th

http://www.uni.net.th/
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DSS ; Decision Support System

ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ช่ ว ย

ผู้บริหารในการทดสอบแนว

ทางเลือกในการตัดสินใจ  ท า

ให้ทราบว่าถ้าเลือกแนวทาง

นั้นจ้ะเกิดอะไรขึ้น  เป็นระบบ

ที่ใช้คอมพิวเตอร์ปะมวลผลที่

ผสมผสานกันทั้งเรื่องข้อมูล  

เครื่องมือวิเคราะห์  ตัวแบบ 

สมการ  เป็นซอฟท์แวร์ที่ถูก

ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย 

(User Friendly Interfacing) 



DSS ; Decision Support System (Expert Choice)



DSS : Make a choice for Decision

DSS

A

CB



DSS ; Decision Support System (Expert Choice)
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ES: Expert System ; E-Law , E- Medical , E-Acc

ระบบที่ท าให้คอมพิวเตอร์เป็น
ผู้ ช านาญการในสาขาใด
สาขาหนึ่งคล้ายมนุษย์ ระบบนี้
จะบันทึกเก็บประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเอาไว้ เพื่อ
ช่วยผู้ที่ไม่ช านาญสามารถ
น าไปใช้ งานได้  มี ระบบที่
ผสมผสานระหว่ า งข้ อมู ล
ภายในและภายนอกองค์กร
และใช้หลักการท างานด้วย 
กฎ (Rules)/ปัญญาประดิษฐ์
เช่น ระบบการรักษาคนไข้  
ร ะ บ บ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า ด้ า น
กฎหมาย (e-Law) 
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ES : Example
ระบบการเรยีนรูพ้ฤตกิรรมลกูคา้ทีม่เีครดติดขีองบรษัิท 

Income

Debt

Age

Payment 
Record

Knowledge 
Based

Inferencing
Engine

Computer/robot

Input Layer
Output Layer

Good
Credit

Bad
Credit

Learning Process
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OAS : Office Automation System

ระบบส านักงานอัตโนมัติ

คือระบบที่ช่วยสนับสนุนงาน
ธุรการในส านักงานให้เป็นไป
โดยอัตโนมัติ เช่น การสื่อสาร
ในองค์กรผ่านเครือข่าย LAN 
การใช้งาน Software ที่
สนับสนุนงานประมวลผลค า  
งานค านวณ งานน าเสนอ 
หรือ การส่งข่าวสารทั้ง
ภายนอก ภายในผ่านอินเทอร์
เนตหรือ อินทราเนต หรือ
ระบบการจัดการเอกสาร 
(Document Management 
System : DMS) เป็นต้น
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TPS

MIS

DSS

ES

OAS

Operations

Executives

C
u

s
to

m
iz

e
d

In
fo

rm
a

ti
o

n

Operation Management

Data or Knowledge Worker 
Management

Information Management

Strategic Management

IT in Organization Structure



Homework

• Case Study

• http://Kulachatrakul.blogspot.com

• Before 15/10/2014 by inbox

• Kulachatr’s Brand maker 

http://kulachatrakul.blogspot.com/


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ธุรกิจขนาดย่อม

MIS for SMEs

E-SMEs

By Kulachatr C. Na Ayudhya

B.Sc , MBA , M.Sc.



เหตกุารณ์เหล่านี…้
เกิดในกิจการ SMEs เป็นประจ า

อะไรว๊ะ ไม่
มาท างาน
อีกแล้ว



“วางแผนงัยด ีคดิแผนไมอ่อก”



“ซวยอกีหละ่ต ู
ของหายอกีแลว้ 
นับไมเ่คยตรงกบั
ฝ่ายบญัชเีลย๊ยย”



“หนูไม่รู้จริงๆ ค่ะคุณ

อา ว่าเหลือของใน

โกดังเท่าไหร่”

อา้ว แลว้อยา่งงีห้นู
จะสัง่ของอา
เทา่ไหรห่ละ่ 



“อะไรวะ๊ ไม่
มาท างานอกี

แลว้”

“เดอืนนีห้ายไปกีค่รัง้
แลว้  ไมไ่ดจ้ดไวด้ว้ย
แลว้จะหกัเงนิเดอืน

ยงังัยเนีย่”



“ไปเทรดตา่งประเทศสกัครัง้ทา่จะด ีแต่
เอ!! ถา้จะใชเ้งนิหลายตงัคเ์ลย”

แลว้จะสง่ออกไดงั้ยเนีย่



สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (Management of Change)

ลกูคา้เปลีย่นไป 
ลกูคา้ฉลาดเลอืก (Smart Age)

ลกูคา้เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดด้ว้ยตนเอง

มกีารน าเทคโนโลยมีาใชม้ากขึน้ทกุภาคสว่น 
(ลกูคา้ /คูแ่ขง่ /คูค่า้)

วงจรสนิคา้ชวีติสัน้ลง
องคก์รตอ้งการนวตักรรมและการเรยีนรูจ้ากผูบ้รโิภคมากขึน้

คูแ่ขง่มากขึน้

การเชือ่มโยงท าใหเ้กดิความเร็วสงู 
(ขอ้มลูไปไดเ้ร็ว ทกุที ่ทกุเวลา)



องค์กรจึงต้องการระบบสารสนเทศ

เพื่อการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

เพื่อการแสวงหาโอกาสในตลาด 

เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เข้าด้วยกัน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ 





MIS = Management Information System

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบที่น าเสนอขอ้มูลในรูปแบบที่
ผูบ้รหิารสามารถวเิคราะหข์อ้มูลได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ข ้อ มู ล ต่ า ง ๆ  ที่ บั น ทึ ก ไ ด ้ใ น
ส านักงาน จะถกูประมวลผลเพือ่ผลติ
เป็นรายงานต่างๆ เพื่อใหผู้บ้ริหาร
สามารถตัดสนิใจ จากขอ้มลูไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธผิลมากขึน้



ขอ้สอบท่ีถูกตรวจประเมินคะแนนแลว้

รวมคะแนน

“data”

“Information”

“Processing”

Management Information System



ตวัอยา่งการประเมินผลยอดขายสินคา้





ICT Support  MIS

ICT

Computer

Hardware
Software
Database

Communication

Network /Internet
4G , 3G , Edge , wifi

PSTN 



4G  LTE (long Term Evolution)
• แอลทอีี (LTE - Long Term Evolution) 

หรอื 3.9G เป็นชื่อโครงการของ
ระบบสือ่สารโทรศพัทม์อืถอื ซึง่ถอืเป็นกา้ว
สดุทา้ยก่อนจะพฒันาเป็น 4G โดยมี
เป้าหมายในการออกแบบใหส้ามารถ
สง่ผา่นขอ้มลูไดม้ากขึน้และเรว็ขึน้

• ส าหรบัในประเทศไทย กทช ไดป้ระกาศ
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขในการออกใบ
อณุญาต 3G เป็น 3.9G เพือ่ใหท้ดัเทยีม
ต่างประเทศ ตามก าหนดการคาดวา่จะ
สิน้สดุการประมลู และสามารถออกใบ
อณุญาตไดใ้นปลายเดอืนกนัยายน โดยจะ
เริม่ใชไ้ดป้ลายปี 2553

4G LTE  จะให้บริการ
บนคลื่นความถี่  2100 
MHz ให้ความเร็วสูงสุด
ถึง 84 Mbps เร็วกว่า
เน็ทบ้าน 8 เท่า คลุมหัว
เมืองหลักภายในสิ้นปี56



4G in ASEAN
โทรศัพท์มือถือในพม่ามีท้ังระบบ GSM และ CDMA ส่วนใหญ่แล้ว

เป็นบริการแบบ 2G และมี 3G บ้างเล็กน้อยเฉพาะในเมืองใหญ่

เท่านั้น (4G ยังไม่ม)ีคนพม่ายังใช้โทรศัพท์มือถือกันไม่เยอะนัก 

ตัวเลขประมาณ 10 ล้านคน และยังมีประชากรอีก 50 ล้านคนที่เข้าไม่

ถึงเทคโนโลยีเหล่านี้



Cloud Computing
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แนวความคิดของ Cloud computing เป็นการเข้า

ใช้บริการจากระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางการ

ออนไลน์ โดยท่ีผู้ใช้บริการไม่จ าเป็นต้องรู้ว่ามี

ทรัพยาการมากน้อยแค่ไหน หรือคอมพิวเตอร์

ต้ังอยู่ท่ีใด ไม่ต้องสนใจเรื่องการจัดการทรัพยากร

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที (IT Infrastructure) 

นั้นๆ ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดคือ ระบบอีเมลฟรีต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็น Google Mail (gmail) หรือ Yahoo 

Mail เป็นต้น

นิยามของคลาวด์คอมพิวติ้ง

คล าวด์ ค อม พิ ว ต้ิ ง  เ ป็ น ลั กษณะของ ร ะบบ

คอมพิวเตอร์ท่ีอยู่ในรูปแบบของการระจายตาม

พ้ืนท่ีต่างๆ มีการเชื่อมต่อกันเป็นระบบคลัสเตอร์ 

(Cluster Network) ผ่านการจัดสรรทรัพยากร

ด้วยเทคโนโลยีเวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization) 

เพ่ือให้ตอบสนองงานบริการต่างๆ ให้รองรับกับ

จ านวนผู้ใช้งานจ านวนมากท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

รวมถึงมีระบบการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ให้

เหมาะสมกับผู้ใช้บริการประเภทต่างๆได้ด้วย ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิด Software as a service 

(SaaS) “จ่ายเท่ากับที่ใช้” 
Source : The Value Systems Co., Ltd.



Cloud Service

Cloud Service

– Dropbox.com

– http://urldroplet.com/

– i-Cloud

– Skydrive

– Google Drive

•
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Cloud Service
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Case Study


