
บทที่ 2 

คอมพวิเตอร์กับงานธุรกจิ 
 

 จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนันี ้จะพบวา่ธรุกิจมีการแขง่ขนัการสงูมาก ต้องอาศยัวิธีการและกล

ยทุธ์ตา่ง ๆ มากมายเพ่ือให้ธรุกิจอยูร่อด ต้องมีการวางแผนการดําเนนิงานอยา่งดี รู้จกัความต้องการของ

ตลาดหรือกลุม่ลกูค้าของตนเอง มีเงินลงทนุ มีความใจกล้า และมีความอดทนสงูจงึจะสามารถนําพาธรุกิจ

ของตนให้อยูร่อดและเจริญก้าวหน้าได้ หากวางแผนการดําเนินการไมดี่ กลยทุธ์การดําเนินงานไมดี่ ธุรกิจ

นัน้อาจจะประสบปัญหาการขาดทนุและไมส่ามารถอยูร่อดได้ สิ่งหนึง่ท่ีผู้ประกอบการต้องคํานงึถึง คือ 

ความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลกูค้าประจําของธุรกิจนัน้ตลอดไป หากธุรกิจใดดําเนินงานแบบไมมี่

ขัน้ตอนหรือขัน้ตอนมากจนลกูค้าสบัสน ให้บริการลา่ช้า ไมป่ระทบัใจ ก็จะเป็นสาเหตใุห้ลกูค้าท่ีเคยมีอยู่

คอ่ยลดน้อยลง จนทําให้ธุรกิจไมส่ามารถดําเนินงานตอ่ไปได้ 

 ความเร็วในการให้บริการและการสร้างความประทบัใจในการให้บริการแก่ลกูค้านัน้ เป็นสิ่งท่ีลกูค้า

พอใจแตท่ัง้นีต้้องตัง้อยูบ่นความถกูต้องและความจริงใจด้วย หากเราสามารถบริการลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว

แตมี่ข้อผิดพลาดอยูเ่สมอ เชน่ ทอนเงินผิด หยิบสินค้าผิด ให้บริการผิดพลาดจากท่ีลกูค้าสัง่เป็นต้น ลกูค้า

ยอ่มไมพ่อใจบริการนัน้เชน่กนั ปัญหาเร่ืองความเร็วและความถกูต้องนัน้ ธรุกิจสามารถแก้ได้โดยการนํา

เคร่ืองทุน่แรงตา่ง ๆ มาใช้ เชน่ เคร่ืองคํานวณ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองบนัทกึเงินสด เป็นต้น ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัความพร้อมและเงินทนุของกิจการวา่จะจดัหาอปุกรณ์เคร่ืองทุน่แรงมาใช้ได้มากหรือน้อยเพียงใด 

 คอมพิวเตอร์เป็นอปุกรณ์ชนิดหนึง่ท่ีถกูนํามาใช้อยา่งแพร่หลายในปัจจบุนั เน่ืองจากมีราคาไมแ่พง

จนเกินไปนกั ประกอบกบัสามารถนําไปใช้ได้กบังานหลากหลายชนิด ธุรกิจในปัจจบุนัจงึได้นําคอมพิวเตอร์

มาใช้ในการดําเนินงาน และถือวา่คอมพิวเตอร์มีความสําคญัตอ่การปฏิบตังิานในองค์กรทําให้องค์กร

สามารถบรรลตุามเป้าห มายท่ีกําหนดได้ ธุรกิจแตล่ะประเภทนําคอมพิวเตอร์ไปใช้งานในรูปแบบแตกตา่ง

กนั แล้วแตว่ตัถปุระสงค์ของการนําไปใช้งาน แตจ่ะมีวตัถปุระสงค์หนึง่ท่ีเหมือนกนัคือ ต้องการให้งานนัน้

สําเร็จลลุว่งอยา่งรวดเร็ว และถกูต้องแมน่ยํา อีกทัง้ต้องการลดภาระงานของพนกังาน เพ่ือให้พนกังานไป

ทํางานอยา่งอ่ืนให้องค์กรได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 

การประมวลผลข้อมูลทางธุรกจิ Business Data Processing 

 ระบบการประมวลผลข้อมลูทางธรุกิจ การปฏิบตังิาน การประมวลผลข้อมลูประกอบไปด้วย ผู้ใช้

และเคร่ืองจกัรในการประมวลผลข้อมลู และการจดัการข้อมลูทางธุรกิจ ข้อมลูทางธุรกิจได้มาจากแหลง่

ธุรกิจตา่ง ๆ ข้อมลูเหลา่นีถ้กูกําหนดขึน้จากแหลง่ธุรกิจยอ่ย ๆ เป็นประจําวนั เชน่ ใบสง่สินค้าหรือใบสัง่



วสัด ุการขายสนิค้าทางธรุกิจ การจ้างบคุลากร การจา่ยคา่จ้างหรือเงินเดือนแก่ลกูจ้าง ข้อมลูทางธรุกิจจะ

เพิ่มขึน้ตามสภาพการทํางานทกุวนั สิ่งท่ีต้องรู้จากแหลง่ข้อมลูคือ รายได้ เป็นประจําของธุรกิจ และความ

ต้องการสินค้าของตลาด การเปรียบเทียบขา่วสารท่ีได้มาจากแหลง่ธุรกิจ สําหรับการตดัสินใจทางธุรกิจ 

 ระบบการประมวลผลข้อมลูทางธุรกิจ ถกูสร้างขึน้มาเพ่ือท่ีจะให้ทํางานตามวตัถปุระสงค์ นัน่คือ 

พยายามจดัการงานท่ีต้องการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์  

 

การปฏิบัตกิารในวิธีการประมวลผลข้อมูลธุรกิจ 

 การประมวลผลข้อมลู (Data Processing) นัน้เป็นสิ่งท่ีมนษุย์ได้ทํามานานแล้วในอดีตตัง้แต่

คดิค้นวิธีขีดเขียนใช้สญัลกัษณ์ในการบนัทกึข้อมลูตา่ง ๆ ไมว่า่จะใช้เขียนด้วยมือหรืออปุกรณ์อะไรก็ตามใน

การประมวลผลข้อมลู เราจะสามารถแบง่การกระทําดงักลา่วออกเป็นขัน้งานพืน้ฐานได้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การบันทกึ (Recording) ได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือนํามาประมวล การบนัทกึขัน้

แรกอาจจะกระทําโดยใช้การจดด้วยมือ เชน่ ปริมาณขายสนิค้า จํานวนผลติของและผลติภณัฑ์ หรือการ

กรอกแบบฟอร์มตา่ง ๆ เป็นต้น เราอาจจะใช้อปุกรณ์อ่ืนในการบนัทกึข้อมลูด้วย เชน่ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ือง

เจาะบตัร หรืออปุกรณ์สง่ข้อมลูเข้าหนว่ยความจําของคอมพวิเตอร์โดยตรง 

2. การแยกประเภท (Classifying) ได้แก่การจดัแยกข้อมลูซึง่มีลกัษณะตา่ง ๆ เพ่ือให้เป็นกลุม่

หรือประเภท เชน่ ข้อมลูเก่ียวกบัการขายสินค้าอาจจะถกูจดัแยกตามชนิดของผลิตภณัฑ์ ลกูค้า หรือ

พนกังานขาย เป็นต้น 

3. การจัดลาํดับ (Sorting) คือการคดัเลือกข้อมลูในแตล่ะประเภทเพ่ือจดัให้มีลําดบัเหมาะสมแก่

การนํามาประมวลผล เชน่ จดัตามลําดบัตวัอกัษร หรือจดัเรียงตามลําดบัเลขเร่ิมต้น 

4. การคาํนวณ (Calculating) ในการประมวลผลข้อมลูโดยปกตมิกัจะต้องมีการคํานวณร่วมอยู่

ด้วย ซึง่อาจจะเป็นเพียงการนบัจํานวนของข้อมลูในแตล่ะประเภท หรือเป็นงานคํานวณซึง่สลบัซบัซ้อน

มากขึน้ เชน่ การคํานวณคา่แรงจากข้อมลูเวลาการทํางาน อตัราคา่แรง และภาษี เป็นต้น ในบางกรณีการ

คํานวณซึง่ต้องใช้เวลามากเกินความสามารถของมนษุย์ก็จําเป็นจะต้องพึง่คอมพวิเตอร์ในการทํางาน 

5. การสรุปผล (Summarizing) คือการนําข้อมลูตา่ง ๆ มากลัน่กรองและยอ่ลงให้เหลือเฉพาะ

สว่นท่ีจําเป็นซึง่จะต้องรายงานตอ่ผู้บริหารเทา่นัน้ 

6. การเก็บข้อมูล (Storing) เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมลูตา่ง ๆ ได้อีกในอนาคต เราจําเป็นต้องมีการ

เก็บข้อมลูตา่ง ๆ ไว้อยา่งมีระเบียบ ซึง่อาจจะใช้แฟ้มหรือตู้ เอกสารตลอดจนเทปหรือจานแมเ่หล็กซึง่ใช้กบั

คอมพวิเตอร์ 



7. การนําข้อมูลกลับมาใช้ (Retrieving) เม่ือจําเป็นต้องใช้ข้อมลูเก่าซึง่เก็บไว้มาทําการ

ประมวลผลอีกเราต้องสามารถเรียกข้อมลูเหลา่นัน้กลบัมาได้ เชน่ การค้นหาช่ือผู้ผลติ  และราคาสินค้า 

อาจจะค้นหาจากแฟ้มเอกสารหรือใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์อา่นข้อมลูจากเทปหรือจานแมเ่หล็กได้อยา่ง

รวดเร็ว 

8. การลอกข้อมูลซํา้ (Reproducing) ในหลายกรณีเราจําเป็นต้องการข้อมลูหลาย ๆ ชดุ ซึง่อาจ

ใช้วิธีตา่ง ๆ ตัง้แตใ่ช้พนกังานคดับอกลงบนกระดาษ ใช้เคร่ืองถ่ายเอกสารจนถึงการสัง่ให้เคร่ือง

คอมพวิเตอร์พมิพ์ออกมาซํา้กนัหลาย ๆ ชดุ 

9. การส่ือสารข้อมูล (Communicating) ได้แก่การสง่ข้อมลูไปตามหนว่ยงานตา่ง ๆ ภายใน

องค์การธรุกิจ เพ่ือนําไปประมวลผลหรือใช้ตามความต้องการของแตล่ะหนว่ยงาน 

 

ความหมายและคุณสมบัตขิองคอมพวิเตอร์ 

      คอมพิวเตอร์คือหมายถึงอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยา่งหนึง่ท่ีสามารถกําหนดชดุคําสัง่ลว่งหน้า  รับ

ข้อมลู   ประมวลผล  ส่ือสาร เคล่ือนย้ายข้อมลู และแสดงผลลพัธ์ได้ 

 

วงจรการทาํงานของคอมพวิเตอร์ 

        ในการทํางานของคอมพิวเตอร์ จะมีขัน้ตอนการทํางานพืน้ฐาน 4 ขัน้ตอน  

         1. รับข้อมูล (Input) คอมพิวเตอร์จะทําหน้าท่ีรับข้อมลูเพ่ือนําไปประมวลอปุกรณ์ท่ีทําหน้าท่ีรับ

ข้อมลูท่ีนิยมใช้ ในปัจจบุนั ได้แก่ แป้นพิมพ์ (Keyboard) และเมาส์ (Mouse) เป็นต้น 

       2. ประมวลผล (Process) เม่ือคอมพวิเตอร์รับข้อมลูเข้าสูร่ะบบแล้วจะทําการประมวลผลตาม

โปรแกรมหรือคําสัง่ ท่ีกําหนด เชน่ การคํานวณภาษี การคํานวณเกรดเฉล่ีย เป็นต้น  

       3. แสดงผล (Output) คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลพัธ์ท่ีได้จากดการประมวลผลไปยงัหนว่ยแสดงผล   

อปุกรณ์ทําหน้าท่ีแสดงท่ีใช้แพร่หลายในปัจจบุนั ได้แก่ จอภาพ  (Monitor)และเคร่ืองพิมพ์ (Printer) เป็นต้น 

       4. จัดเก็บข้อมูล (Storage) คอมพิวเตอร์จะทําการจดัเก็บข้อมลูลงในอปุกรณ์เก็บข้อมลู เชน่  

ฮาร์ดดสิก์(Hard Disk)แผน่ฟลอบปีดสิก์ (Floppy Disk)เป็นต้น 

 

การนําคอมพวิเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานธุรกจิต่างๆ 

 ธนาคารและบริษัทประกนัภยัเป็นกิจการงานสาขาแรกท่ีใช้คอมพิวเตอร์ จากการพฒันาเคร่ืองอา่น

ตวัพมิพ์หมกึแมเ่หลก็ท่ีเรียกวา่ Magnetic Ink Character Recognition (MICR) ทําให้ธนาคารสามารถ



ตรวจสอบเช็ค (Check) ได้ด้วยความเร็วสงู ทัง้ยงัสามารถทําบญัชีของลกูค้าโดยคอมพวิเตอร์ได้อีกด้วย 

ทกุวนันีกิ้จการทางธุรกิจ นิยมใช้คอมพิวเตอร์ในการดําเนินงานเป็นสว่นมาก เชน่ 

• ด้านสถาบนัการศกึษา ใช้คอมพวิเตอร์ในการรับสมคัรนกัศกึษาเข้าเรียน   การชําระ

คา่ลงทะเบียนเรียนผา่นทางธนาคาร เป็นต้น 

• ด้านการธนาคาร ใช้คอมพวิเตอร์ในการให้บริการกบัลกูค้า การฝากเงิน และการถอนเงิน การ

ชําระคา่บริการตา่ง ๆ เป็นต้น 

• ด้านโรงแรม ใช้คอมพวิเตอร์ในการการบนัทกึข้อมลูการเข้าพกั และการแจ้งคืนห้องพกัของลกูค้า  

การชําระคา่ห้องพกั เป็นต้น 

• ด้านธรุกิจสายการบนิ ใช้คอมพวิเตอร์ในการตรวจดตูารางการบนิ การจองตัว๋เคร่ืองบนิ การ

ยกเลกิเท่ียวบนิ การสํารองท่ีนัง่ลว่งหน้า เป็นต้น 

• ด้านการแพทย์ ใช้คอมพวิเตอร์ในการค้นหาประวตัขิองคนไข้ การวินิจฉยัโรค การเอ็กซเรย์ การ

ชําระเงินคา่รักษา เป็นต้น 

• ด้านอตุสาหกรรม ใช้คอมพวิเตอร์ในการเพิ่มผลผลิตสินค้าให้มีปริมาณมากขึน้ และเพียงพอกบั

ความต้องการของตลาด  ตรวจสอบคณุภาพของสินค้า การออกแบบการบรรจหีุบหอ่ให้สวยงาม 

เป็นต้น 

• ด้านบนัเทิง ใช้คอมพวิเตอร์ในการออกแบบและตดัตอ่ภาพ การควบคมุคณุภาพของเสียง การ

ออกแบบทา่ทางเต้น การโฆษณา เป็นต้น 

• ด้านการส่ือสาร เชน่ การนําอินเตอร์เน็ตเข้ามามีสว่นร่วมในงาน เป็นต้น  

• ด้านตลาดหลกัทรัพย์ ใช้คอมพวิเตอร์ในการซือ้-ขายหุ้น เป็นต้น 

• ด้านส่ือสิ่งพิมพ์ ใช้คอมพวิเตอร์ในการหาข้อมลูขา่วสาร การออกแบบรูปเลม่ การตดัตอ่ข้อมลู 

การสง่ไปตีพิมพ์ เป็นต้น 

 

สาเหตุในการนําคอมพวิเตอร์มาช่วยในการทาํงาน 

1. การประหยัดต้นทุน 

 การนําคอมพวิเตอร์ไปใช้ในระยะแรกหลงัจากมีผู้ผลติคอมพวิเตอร์ออกจําหนา่ยนัน้มุง่ไปท่ีการ

ประหยดัต้นทนุคอมพิวเตอร์ในระยะนัน้มีราคาแพง ต้องใช้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ด้านเทคนิคประจําทํางาน

กบัคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ตา่ง ๆ ยงัมีน้อย อีกทัง้ความรู้ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านธุรกิจเองก็



ยงัไมม่าก ด้วยเหตนีุก้ารตดัสนิใจใช้คอมพวิเตอร์ในชว่งแรกจงึเน้นไปท่ีการพยายามลดต้นทนุการ

ดําเนินงานโดยรวมของหนว่ยงานหรือบริษัท 

 งานสว่นท่ีนําคอมพิวเตอร์มาใช้แล้วนา่จะลดต้นทนุได้ดีท่ีสดุ งานบริหารสินค้าคงคลงั (Inventory 

management) หนว่ยงานหรือบริษัททัง้หลายมีปัญหาเร่ืองการเก็บวตัถดุบิหรือชิน้สว่นไว้ใช้ในการผลิตเป็น

จํานวนมาก ๆ การบนัทกึรายการวตัถดุบิหรือชิน้สว่นนีก้ระทําด้วยมือซึง่ผดิพลาดเคล่ือนได้งา่ย หากเก็บไว้

น้อยจนกวา่จะได้ชิน้สว่นนัน้มาใชส่ง่ผลให้เกิดความเสียหายตอ่การผลติและการสง่สนิค้าให้แก่ลกูค้า 

คอมพวิเตอร์ชว่ยแก่ปัญหานีไ้ด้โดยการบนัทกึเก็บข้อมลูชิน้สว่นและวตัถดุบิจํานวนมากได้อยา่งถกูต้อง

สามารถแก้ไขและตรวจสอบข้อมลูของชิน้สว่นและวตัถดุบิได้อยา่งรวดเร็ว 

 นอกจากนัน้ยงัสามารถใช้คอมพวิเตอร์พยากรณ์ความต้องการใช้ชิน้สว่นและวตัถดุบิแตล่ะ

รายการได้อยา่งแมน่ยํา ทําให้การจดัซือ้ประหยดัมากขึน้ ไมต้่องนําชิน้สว่นและวตัถดุบิมาเก็บไว้เป็น

จํานวนมาก ๆ อนัเป็นการสิน้เปลืองคา่จดัเก็บอีกตากหาก นอกจากนัน้ยงัชว่ยลดคา่ใช้จา่ยด้านพนกังานได้

ด้วย นัน่คือเม่ือมีจํานวนชิน้สว่นและวตัถดุบิท่ีจะต้องเก็บน้อยลง และพนกังานไมต้่องเสียเวลาในการ

บนัทกึข้อมลูและการคํานวณแล้ว ก็อาจลดจํานวนพนกังานในระบบสินค้าคงคลงัลงได้ ย่ิงกวา่นัน้ยงัชว่ย

ประหยดัในการไมต้่องเพิ่มจํานวนคนในอนาคตได้ด้วย เชน่กนั กลา่วคือถ้าหากยงัไมนํ่าระบบคอมพิวเตอร์

มาใช้ หากระบบสินค้าคงคลงัขยายตวัขึน้ เชน่ในกรณีท่ีมีการออกแบบผลิตภณัฑ์แบบใหมข่ึน้และต้องใช้

ชิน้สว่นใหมท่ี่ยงัไมเ่คยใช้มาก่อน หนว่ยงานหรือบริษัทก็อาจจะต้องขยายพืน้ท่ีการเก็บชิน้สว่นและเพิ่ม

พนกังานสําหรับดแูลเร่ืองนี ้แตเ่ม่ือนําคอมพิวเตอร์มาใช้แล้ว หนว่ยงานหรือบริษัทอาจจะต้องเพิ่มแตเ่พียง

พืน้ท่ีการเก็บเทา่นัน้ ไมต้่องเพิ่มจํานวนพนกังานด้วย 

2. การเพิ่มผลิตภัณฑ์ 

 การดําเนินธุรกิจประเภทตา่ง ๆ นัน้ในปัจจบุนันีมี้คูแ่ขง่มาก คูแ่ขง่เหลา่นีมี้ทัง้จากภายในประเทศ 

และจากตา่งประเทศ เม่ือมีคูแ่ขง่มาก ผู้ประกอบธุรกิจก็จําเป็นจะต้องดิน้รนหาทางอยูร่อดด้วยประการตา่ง 

ๆ การนําคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือลดต้นทนุการดําเนินการตามท่ีได้อธิบายไปข้างต้นนัน้เป็นแนวทางอยา่ง

หนึง่ แนวทางตอ่มาก็คือ การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบตังิานตา่ง ๆ ยกตวัอยา่งเชน่ ในงาน

อตุสาหกรรมนัน้ เม่ือนําเคร่ืองจกัรท่ีใช้คอมพิวเตอร์ควบคมุ (Computer numerical control machine, 

CNC) เข้ามาทํางานแทนคนเคร่ืองจกัรสามารถทํางานได้อยา่งถกูต้องแมน่ยํามากขึน้ ผลติชิน้งานได้มาก

ชิน้ มีชิน้สว่นเสียหายน้อยลงกวา่เม่ือใช้คนทํางานกบัเคร่ืองจกัรธรรมดา 

 ดงันัน้โดยรวมก็คือ โรงงานสามารถผลิตชิน้สว่น และผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพได้มากขึน้อีกนยัหนึง่ก็

คือ มีผลิตภณัฑ์เพิ่มมากขึน้นัน่เอง การเพิ่มผลิตภาพด้วยคอมพิวเตอร์นัน้อาจจะทําให้เกิดขึน้ได้ในการ



ปฏิบตังิานเกือบทกุ ๆด้านในหนว่ยงาน อยา่งเชน่ในสํานกังานก็อาจใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลคํา 

พิมพ์จดหมายธุรกิจ พิมพ์รายงานหรือข้อเสนอตา่ง ๆ ได้อยา่งรวดเร็วและมีคณุภาพ 

3. การเพิ่มรายการ 

 หนว่ยงานและบริษัทธุรกิจทัง้หลายล้วนแล้วแตมี่หน้าท่ีต้องให้บริการลกูค้าหรือคูค้่าด้วยกนัทัง้สิน้ 

แม้แตบ่ริษัทท่ีผลิตชิน้สว่นสง่ให้แก่บริษัทอตุสาหกรรมอ่ืนเพ่ือนําไปผลิตตอ่หนึง่ก็ยงัต้องให้บริการแก่บริษัท

ท่ีเป็นลกูค้านัน้ ปัจจบุนันีผู้้ประกอบธุรกิจทัง้หลายตระหนกัดีวา่การให้บริการเป็นหวัใจสําคญัของธุรกิจ 

บริษัทใดให้บริการท่ีดีกวา่ผู้ อ่ืนได้ก็สามารถท่ีจะเก็บรักษาลกูค้าไว้ได้นาน ในทางตรงกนัข้ามบริษัทใดท่ีมอง

ข้างเร่ืองนีก็้จะสญูเสียลกูค้าไปในท่ีสดุ คอมพวิเตอร์ชว่ยให้หนว่ยงานและบริษัทปรับปรุงคณุภาพของการ

ให้บริการแก่ลกูค้าได้ดีย่ิงขึน้ได้ 

 ตวัอยา่งท่ีเห็นได้ชดัก็คือ ระบบฝากถอนเงินอตัโนมตั ิ (ATM) ของธนาคาร ก่อนหน้านีก้ารใช้บริการ

ธนาคารไมส่ะดวกนกั ลกูค้าจะต้องไปขอรับบริการในชว่งเวลาท่ีจํากดั และจะต้องไปยงัสาขาท่ีเปิดบญัชีไว้

เทา่นัน้ แตเ่ม่ือธนาคารเร่ิมใช้ระบบ ATM และนําตู้  ATM ไปตดิตัง้ตามสาขาและสถานท่ีตา่ง ๆ ก็เป็นการ

เปิดมติใิหมข่องการให้บริการแก่ลกูค้า ลกูค้าท่ีต้องการฝากถอนเงินไมจํ่าเป็นต้องเดนิทางมายงัสาขาท่ีฝาก

เงินไว้ภายในชว่งเวลาทํางานของธนาคารอีกตอ่ไป เม่ือลกูค้าต้องการถอนเงินก็เพียงแตเ่ดนิไปใช้ตู้  ATM 

เทา่นัน้ นบัเป็นความสะดวกมาก 

 ตวัอยา่งอ่ืน ๆ ในการเพิ่มคณุภาพและประสิทธิภาพของการบริการยงัมีอีกมาก เชน่ การนํา

คอมพวิเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ทําให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลสามารถ

ค้นหาเวชระเบียนของคนไข้ได้อยา่งรวดเร็วและสามารถสง่ตวัคนไข้ไปตรวจรักษาได้อยา่งรวดเร็ว ด้วยการ

ใช้คอมพิวเตอร์ในโรงแรมทําให้สามารถตรวจสอบและสํารองห้องพกัได้อยา่งสะดวก  เม่ือผู้พกัลงทะเบียน

เข้าพกัแล้วก็สามารถคดิเงินคา่ห้องพกัและคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ได้อยา่งรวดเร็วเชน่กนั นอกจากบริษัทธรุกิจแล้ว

หนว่ยงานทัว่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการตา่ง ๆ ก็อาจนําคอมพวิเตอร์มาใช้ในการปรับปรุงคณุภาพและ

ประสิทธิภาพของงานบริการของตนได้ เชน่ กรมการขนสง่ทางบก ใช้คอมพิวเตอร์ในการจดและตอ่ทะเบียน

รถยนต์ และในการออกใบอนญุาตขบัข่ีรถยนต์สํานกังานกลางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทยใช้

คอมพวิเตอร์ในการจดัทําบตัรประจําตวัประชาชนได้อยา่งรวดเร็วขึน้ 

4. การสร้างพันธมติรธุรกจิ 

 ปัจจบุนัการดําเนินธุรกิจตา่ง ๆ จําเป็นจะต้องร่วมมือกนัมากขึน้ หากผู้ประกอบธุรกิจพยายาม

ดําเนนิการไปตามลําพงัแล้วก็อาจจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยมาก และอาจจะไมส่ามารถดําเนนิธรุกิจได้ในระยะ

ยาวความร่วมมือท่ีจําเป็นมีหลายด้านด้วยกนั นบัตัง้แตค่วามร่วมมือในระดบัผดิเผนิ เชน่ การจดัสง่สนิค้า

ให้อยา่งรวดเร็วเป็นพเิศษการจดัทําชิน้สว่นเฉพาะให้เป็นพเิศษ หรือการลดราคาให้เป็นพเิศษ ไปจนถึงการ



ร่วมมือในระดบัท่ีลกึมากขึน้ เชน่ การจดัสง่เอกสารธุรกิจผา่นระบบเครือขา่ยให้กนัและกนัเพ่ือชว่ยประหยดั

แรงงานในการบนัทกึข้อมลูและเพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินงาน  การจดัสง่เอกสารแบบนีก็้คือ ระบบ

แลกเปล่ียนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ (Eletronic Data Interchange, EDI) นัน่เอง 

 ระบบแลกเปล่ียนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ไมไ่ด้เช่ือมตอ่เฉพาะบริษัทธุรกิจท่ีเป็นคูค้่าเทา่นัน้ หากยงั

สามารถเช่ือมตอ่กบับริษัทและหนว่ยงานอ่ืน ๆ ด้วย เชน่ เช่ือมตอ่ไปยงับริษัทสง่สินค้า บริษัทประกนัภยั 

ธนาคารกรมศลุกากร การทา่เรือ ฯลฯ เม่ือบริษัทจดัจําเอกสารธรุกิจสง่เข้าระบบแลกเปล่ียนข้อมลู

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสง่ไปยงับริษัทและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก็จะทําให้การดําเนินงานท่ีตอ่เน่ืองกบัเอกสาร

นัน้สําเร็จรวดเร็วขึน้มาก เป็นการชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจได้เป็นอยา่งดี ประเทศท่ีนํา

ระบบแลกเปล่ียนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อยา่งได้ผลก็คือสิงคโปร์ สิงคโปร์ได้จดัทําระบบเทรดเน็ต 

(Tradenet) ขึน้เพ่ือใช้เป็นส่ือสําหรับจดัสง่เอกสารเก่ียวกบัการนําเข้าและสง่ออก ทําให้หนว่ยงานของรัฐ

สามารถตรวจสอบและอนมุตัไิด้ภายในเวลาสบิห้านาที แทนท่ีจะใช้เวลาหลายวนั ขณะนีรั้ฐบาลได้ได้มีมติ

อนมุตัใิห้จดัตัง้บริษัทเพ่ือดําเนินงานให้บริการระบบแลกเปล่ียนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยแล้ว 

5. การเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัตงิาน 

 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจไมไ่ด้มุง่หวงัให้การทํางานเป็นแบบกลไกไปทัง้หมด หรือต้องให้

พนกังานทํางานเหมือนเคร่ืองจกัรแบบไมมี่ชีวิตจิตใจ  ปัจจบุนัมีผู้ศกึษาหาทางทําให้ผู้ใช้ตดิตอ่ส่ือสารกบั

คอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึน้ ปรับปรุงสว่นของตวัเช่ือมประสานกบัผู้ใช้ (user interface) ให้ดีขึน้ ทําให้

คอมพวิเตอร์นา่ใช้มากขึน้ ผลโดยตรงก็คือทําให้มีการใช้คอมพวิเตอร์ในงานสํานกังานมากขึน้ และทําให้

การปฏิบตังิานโดยรวมสะดวกมากขึน้ เชน่ การพิมพ์รายงานตา่ง ๆ นัน้เดมิทีใช้แตเ่คร่ืองพิมพ์ดีด ซึง่ไม่

สะดวกตอ่การแก้ไขหรือเปล่ียนข้อความให้สละสลวยถกูต้องมากขึน้ เม่ือเปล่ียนมาใช้ระบบประมวลผลคํา

แล้ว การพมิพ์รายงานก็สะดวกขึน้ แก้ไขเปล่ียนแปลงเนือ้หาในรายงานได้อยา่งรวดเร็วขึน้ การนําระบบการ

พิมพ์ตัง้โต๊ะมาใช้ทําให้สะดวกแก่การจดัทําแบบฟอร์ม แผน่พบั และเอกสารท่ีมีคณุภาพอ่ืน ๆ ได้สะดวกขึน้ 

6. การเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 การใช้คอมพิวเตอร์จดัทําระบบสารสนเทศชว่ยให้ผู้บริหารได้รับข้อมลูและสารสนเทศท่ีถกูต้อง

อยา่งรวดเร็วมากขึน้ หากการจดัเก็บข้อมลูภายในระบบดําเนินไปตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้อยา่งเหมาะสม

แล้ว ผู้บริหารจะสามารถค้นหาข้อมลูท่ีจําเป็นตอ่การตดัสินใจได้ทนัที สามารถคดิและทดสอบการตดัสินใจ

ของตนเองได้อยา่งรวดเร็ว และชว่ยให้การตดัสนิใจนัน้มีคณุภาพมากขึน้ 

7. การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

 ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านตา่ง ๆ ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้นนัน้ ยงัเป็นผลให้

หนว่ยงานหรือบริษัทมีศกัยภาพในการแขง่ขนัมากขึน้ เชน่ ทําให้สามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ใหมไ่ด้อยา่ง



รวดเร็ว สามารถนําผลติภณัฑ์ใหมอ่อกสูต่ลาดได้เร็วกวา่คูแ่ขง่ มีต้นทนุการดําเนนิงานน้อยกวา่คูแ่ขง่ 

กําหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้ดีกวา่ 

 กลา่วโดยสรุป การใช้คอมพวิเตอร์มีประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการธรุกิจหลายประการด้วยกนั แต่

ประโยชน์เหลา่นีจ้ะได้รับจริงหรือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบอีกหลายอยา่ง เชน่ ขึน้อยูก่บัการออกแบบ

งานประยกุต์วา่สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจนัน้หรือไม ่ขึน้อยูก่บัความพร้อมของบคุลากรท่ีจะยอมรับการ

เปล่ียนแปลงกระบวนการทํางานจากการทํางานด้วยมือ มาเป็นการทํางานด้วยคอมพวิเตอร์ ขึน้อยูก่บัการ

จดัเก็บและบนัทกึข้อมลู ขึน้อยูก่บัการยอมรับและการสนบัสนนุของผู้บริหาร และขึน้อยูก่บัวิสยัทศัน์ของ

หนว่ยงานในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เองการใช้คอมพวิเตอร์ในงานธุรกิจ 

 

ลักษณะการใช้คอมพวิเตอร์ในการดาํเนินงานธุรกจิ 

 อาจแบง่ได้เป็น 3 ลกัษณะ 

1. การใช้เป็นเคร่ืองมืออัตโนมัต ิ (Automation) เป็นการนําคอมพวิเตอร์มาและเคร่ืองมือ

อตัโนมตัอ่ืินๆมาใช้ในงานธุรกิจแบบตรงไปตรงมา เชน่ การนําเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพิมพ์เอกสาร

ธุรกิจ หรือการใช้ระบบบญัชีแทนการลงบญัชีด้วยมือ การใช้คอมพิวเตอร์ในลกัษณะนีมี้ผลตอ่ความสะดวก

ในการทํางานเทา่นัน้  

2. การใช้คอมพวิเตอร์วางระบบ (Computerization)  เป็นการใช้ท่ีเร่ิมต้นด้วยการวางแผน

อยา่งรัดกมุวา่หนว่ยงานนัน้มีวตัถปุระสงค์อยา่งไร มีหน้าท่ีและลกัษณะการดําเนินการอยา่งไรบ้าง มีการใช้

ข้อมลูและสารสนเทศอยา่งไรบ้าง  การเคล่ือนท่ีของข้อมลูเอกสารอยา่งไร  วิเคราะห์และวางแผนกําหนด

โครงสร้างของระบบงานคอมพิวเตอร์ให้ครอบคลมุทัง้หนว่ยงาน และพฒันาระบบงานขึน้ตามแผนนัน้  

3. การใช้คอมพวิเตอร์ในการปรับรือ้ระบบ (Reengineering) โดยการนําคอมพวิเตอร์มาเป็น

สว่นหนึง่ของกระบวนการทํางานหรือเช่ือมโยงการปฏิบตังิานให้ตอ่เน่ืองกนัได้ หรือเพ่ือให้ใช้ข้อมลูขา่วสาร

ตา่งๆร่วมกนัได้ 

 

ระบบคอมพวิเตอร์ท่ีใช้ในการดาํเนินงาน  

มีการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ธุรกิจหลายระบบ ในท่ีนีจ้ะนําเสนอเฉพาะบางระบบท่ีเห็นวา่มี

ความสําคญัดงันี ้

1. ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing System : TPS)   

การใช้คอมพิวเตอร์ในระดบัพืน้ฐานท่ีสดุก็คือการใช้บนัทกึงานประจําวนั เชน่ การขาย การรับ

เงิน การซือ้วตัถดุบิ   การจดัสง่สินการค้า การผลิต เป็นต้น ระบบนีมี้วตัถปุระสงค์หลกัในการตอบคําถาม



สําหรับงานและรายการเปล่ียนแปลงข้อมลูท่ีเกิดขึน้เป็นประจํา เชน่ มีจํานวนวสัดเุหลืออยูใ่นคลงัเทา่ไร 

เป็นต้น ข้อมลูท่ีเก็บอยูใ่นระบบนี ้จงึต้องสามารถเรียกใช้ได้สะดวก ทนัสมยั และมีความเท่ียงตรง 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) 

เป็นระบบท่ีจดัทําขึน้เพ่ือนําข้อมลูตา่งๆจากระบบประมวลผลรายการมาจดัทําเป็นรายงาน

สารสนเทศสําหรับสง่ให้ผู้บริหารใช้ในการตดัสินใจหรือการจดัการ  ซึง่รายงานสารสนเทศนัน้อาจจะเป็น

รายงานสรุปหรือรายงานอยา่งละเอียดบ้าง  รายงานความผดิปกต ิรายงานแนวโน้มตัง้แตอ่ดีตจนถึง

ปัจจบุนั ระบบนีมี้จะมีประโยชน์ตอ่การบริหารงานเพราะชว่ยให้ผู้บริหารสามาระมองเห็นปัญหาหรือโอกาส

ได้อยา่งรวดเร็ว และสามารถตอบสนองได้อยา่งถกูต้องมากย่ิงขึน้  

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System : DSS) 

เป็นระบบสําหรับชว่ยผู้บริหารทดสอบการตดัสินใจของตนเองได้วา่ หากตดัสินใจเชน่นัน้ จะ

เกิดอะไรขึน้ เม่ือทดสอบเสร็จแล้ว ผู้บริหารก็อาจจะใช้วิธีแก้ปัญหาท่ีเห็นวา่เหมาะสมได้  โดยโครงสร้างของ

ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจประกอบด้วย ระบบจดัการฐานข้อมลู ระบบจดัการตวัแบบการตดัสินใจ ซึง่

อาศยักฎเกณฑ์ทางด้านสถิต ิคณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน มากชว่ยในการจดัการข้อมลู และระบบ

จดัการการโต้ตอบ ดงัรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 แสดงองค์ประกอบของระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ  
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4. ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหาร (Excecutive Information System : EIS) 

เป็นระบบสารสนเทศท่ีจดัทําขึน้เป็นพิเศษสําหรับผู้บริหารระดบัสงูใช้ กําหนดกลยทุธ       

ระยะยาวของทัง้ภายในองค์กรและสิ่งแวดล้อมภายนอก  ซึง่ต้องการความเข้าใจปัญหา  การพจิารณา  การ

ประเมนิสถานการณ์อยา่งถ่ีถ้วน  ใช้ข้อมลูภายในจาก  MIS และ DSS รวมถึงสถานการณ์ภายนอก  ใน

ปัจจบุนั หลายครัง้ชนะหรือความพา่ยแพ้ของธรุกิจนัน้  ขึน้อยูก่บัความสามารถในการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการดําเนินงาน  เพ่ือให้ธุรกิจมีความได้เปรียบเหนือคูแ่ขง่  ระบบสารสนเทศ  ทํา

ให้การจดัการเชงิกลยทุธ์มี  ประสิทธิภาพ  และในทางกลบักนั  องค์กรต้องมีกลยทุธ์ในการพฒันาระบบ

สารสนเทศท่ีเข้มแข็ง  

 
ท่ีมา : http://www.santarosa.edu/~ssarkar/cs66fl08/notes/ch2notes.htm 

รูปท่ี  3.2  แสดงความสมัพนัธ์ของระบบสารสนเทศ  

 

สาเหตุท่ีทาํให้ธุรกิจประสบความล้มเหลวในการนําคอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยในการทาํงาน 

 ถึงแม้วา่กิจการและธรุกิจตา่ง ๆ จะได้รับผลประโยชน์จากการนําคอมพวิเตอร์เข้ามาชว่ยงานมาก

ขึน้ก็ตาม แตก็่มีหนว่ยงานหลาย ๆ แหง่ท่ีประสบความล้มเหลวในการนําคอมพวิเตอร์เข้ามาชว่ยในการ

ทํางาน คือ ไมส่ามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในการจดัทําขา่วสารท่ีถกูต้อง รวดเร็ว แมน่ยํา และเป็นขา่วสารท่ี

มีความหมายตอ่ธรุกิจได้  สาเหตใุหญ่ ๆ ท่ีธุรกิจประสบความล้มเหลวพอสรุปได้ดงันี ้

1. ความผิดพลาดของข้อมูล  

ผู้ใช้ต้องมีความมัน่ใจวา่ ข้อมลูท่ีป้อนเข้าสูร่ะบบคอมพวิเตอร์เป็นข้อมลูท่ีถกูต้องร้อย

เปอร์เซนต์ จงึจะทําให้ได้รับขา่วสารหรือข้อสนเทศท่ีถกูต้องและมีประสิทธิภาพตอ่ธุรกิจได้ ดงันัน้ความ

ล้มเหลวของธุรกิจสว่นหนึง่จงึมาจากข้อมลูท่ีผิดพลาดนัน้เอง 

2. ความผิดพลาดของชุดคาํส่ังงานท่ีป้อนเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ 

คอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมลูตา่ง ๆ ตามคําสัง่ของชดุคําสัง่ท่ีป้อนเข้าสูร่ะบบท่ีเรียกวา่ 

โปรแกรม (Program) โปรแกรมเมอร์จะเป็นผู้ เขียนคําสัง่ของชดุทํางานท่ีประกอบไปด้วยคําสัง่ท่ีใช้ในการ



อา่นข้อมลู ประมวลผลข้อมลู และจดัทําหรือแสดงผลลพัธ์ ท่ีได้จากการประมวลผลได้แก่ ข้อสนเทศ หรือ

ขา่วสาร ในบางครัง้ขัน้ตอนของชดุคําสัง่งานอาจจะมีข้อผดิพลาดทําให้ไมส่ามารถประมวลผลข้อมลูได้

ถกูต้อง ถึงแม้วา่ข้อมลูท่ีป้อนเข้าสูร่ะบบจะถกูต้องก็ตามแตบ่างครัง้ชดุคําสัง่งานอาจผดิพลาดในลกัษณะท่ี

มองไมเ่ห็น ก็ไมส่ามารถท่ีจะประมวลผลงานตา่ง ๆ โดยให้ผลลพัธ์ท่ีถกูต้องได้แตอ่าจจะให้ผลลพัธ์ท่ีผิดถ้า

ข้อมลูท่ีนํามาประมวลผลนัน้มีลกัษณะพิเศษท่ีแตกตา่งจากข้อมลูชดุอ่ืน ๆ ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ในลกัษณะ

นีจ้ะทําให้เกิดปัญหาท่ีร้ายแรงตามมาในท่ีสดุ 

3. ความไม่เข้ากันระหว่างผู้ใช้ (Users) และผู้เช่ียวชาญทางด้านคอมพวิเตอร์  

สาเหตใุหญ่ท่ีทําให้การนําคอมพวิเตอร์เข้ามาชว่ยงานภายในธรุกิจไมป่ระสบความสําเร็จ และ

ไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ของธุรกิจเทา่ท่ีควร เน่ืองมาจากความไมเ่ข้าใจกนัระหวา่งบคุลากรหรือผู้ เช่ียวชาญ

ทางด้านคอมพวิเตอร์กบัผู้ใช้ขา่วสารหรือข้อสนเทศ วา่แตล่ะฝ่ายต้องการอะไร ในบางครัง้ผู้ใช้ไมมี่ความ

เข้าใจเพียงพอวา่ คอมพวิเตอร์สามารถทํางานอะไรบ้าง และไมส่ามารถทําอะไรได้บ้าง ในขณะเดียวกนั

ผู้ เช่ียวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ไมเ่ข้าใจลกัษณะและระบบงานธุรกิจได้ดีพอ จงึไมท่ราบวา่จะนํา

คอมพิวเตอร์ไปชว่ยงานธุรกิจให้ดีท่ีสดุได้อยา่งไร จงึจะทําให้ธุรกิจของผู้ใช้ประสบความสําเร็จในการ

ทํางานได้มากท่ีสดุ ปัจจบุนันีไ้ด้มีการสนบัสนนุให้มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ศกึษาวิจยัโครงการทางธรุกิจเพ่ือ

วิจยัดวูา่ทําอยา่งไรจะลดชอ่งวา่งระหวา่งผู้ใช้กบัผู้ เช่ียวชาญทางด้านคอมพวิเตอร์ให้ลดลงได้ 

4. ขาดการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 

ในปัจจบุนันีไ้ด้มีการนําคอมพวิเตอร์มาใช้งานมากขึน้ตามลําดบั จงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมี

การควบคมุ และมีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีเหมาะสมมากขึน้ตามไปด้วย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการ

ตดิตัง้เคร่ืองเทอร์มนิอล (Terminals) และเคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ จากท่ีตา่ง ๆ เช่ือมโยงไปยงัระบบ

คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีศนูย์กลาง (Central Computers) ได้เพิ่มจํานวนมากขึน้ จงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ี

จะต้องมีการควบคมุและการรักษาความปลอดภยัให้แก่ระบบดงักลา่วมากย่ิงขึน้ด้วย นอกจากนัน้ควรมี

มาตรการท่ีเดด็ขาดในการป้องกนัมิให้ผู้ ท่ีไมมี่อํานาจเข้าไปใช้เคร่ืองเทอร์มินอลและคอมพิวเตอร์รวมทัง้

ข้อมลูได้อีกด้วย แตธ่รุกิจสว่นใหญ่มกัจะเพกิเฉยและมกัจะไมใ่ห้ความสําคญักบัเร่ืองดงักลา่ว หรือให้

ความสําคญัน้อยมาก ผลท่ีได้รับตามมาก็คือทําให้ข้อมลูผดิพลาดไปจากความเป็นจริงซึอ่าจจะเกิดขึน้จาก

ความไมต่ัง้ใจท่ีจะทจุริตก็ได้ นอกจากนัน้ในหนว่ยงานบางหนว่ยงานท่ีได้แก่ หนว่ยงานของรัฐบาล ธนาคาร 

โรงพยาบาล และโรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ ถ้าหากขาดการควบคมุท่ีเหมาะสมทัง้ทางด้านระบบงานและ

ข้อมลูของหนว่ยงานแล้ว ก็จะก่อให้เกิดปัญหาของการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลได้ ดงันัน้หนว่ยงานเหลา่นีจ้งึ

จําเป็นต้องเพิ่มมาตรการการควบคมุเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดปัญหาตา่ง ๆ ข้างต้นได้ 

 



5. ขาดความเป็นมาตรฐาน 

สาเหตสืุบเน่ืองมาจากวงการทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ใหม ่ความเป็นมาตรฐานจงึ

ยงัคอ่นข้างต่ํา ทัง้นีเ้พราวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของแตล่ะบริษัท แตล่ะรุ่นผู้ผลิตมกัจะสร้างให้มีสิ่งพิเศษ

เฉพาะด้านและวิวฒันาการทางด้านคอมพวิเตอร์ได้รุดหน้าไปรวดเร็วมาก แตก่ารพฒันาในเร่ืองการรักษา

มาตรฐานของเคร่ืองยงัคอ่นข้างช้า และในบางครัง้ซอฟต์แวร์ยงัไมเ่ป็นมาตรฐานอีกด้วย ทัง้นีเ้น่ืองจาก

ซอฟต์แวร์บางตวัสามารถนําไปใช้งานกบัคอมพิวเตอร์ชนิดชนิดหนึง่เทา่นัน้ แตไ่มส่ามารถนําไปใช้กบั

คอมพิวเตอร์อ่ืนได้ และแม้กระทัง่แนวความคดิในการเขียนชดุคําสัง่งานเพ่ือทํางานใดงานหนึง่ของ

โปรแกรมเมอร์แตล่ะคนก็ยงัแตกตา่งกนัด้วย 

6. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานไม่คงท่ีและไม่แน่นอน 

คอมพิวเตอร์จะทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพถ้าระบบงานนัน้มีเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ท่ี

ชดัเจน คงท่ีและแนน่อน และไมมี่การเปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ตา่ง ๆ  

7. ผู้ใช้มีความกลัวและต่อต้านการเปล่ียนแปลงระบบ 

โดยข้อเท็จจริงแล้วผุ้ใช้ควรจะมีสว่นเก่ียวข้องในการออกแบบ และนําระบบงานด้าน

คอมพิวเตอร์ไปทดสอบใช้เพราะวา่ถ้าขาดผู้ใช้แล้วการจดัทําระบบข้อมลูก็จะไมบ่รรลผุลสําเร็จลงไปได้ 

ทัง้นีเ้พราะวา่ผู้ใช้เป็นผู้ กําหนดและให้ข้อมลูของระบบงานทัง้หมด จงึจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีผู้ใช้และบคุลากร

ทางด้านคอมพิวเตอร์ควรจะต้องมีความเข้าใจซึง่กนัและกนั และไมข่ดัแย้งกนั เพ่ือให้การจดัทําระบบใหม่

ด้วยคอมพวิเตอร์ประสบความสําเร็จตามท่ีธรุกิจต้องการ 

 

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการนําเอาคอมพวิเตอร์มาใช้ 

 ในการนําเอาคอมพวิเตอร์มาใช้งานด้านตา่ง ๆ นัน้ จะก่อให้เกิดปัญหาตา่ง ๆ ตามมา ดงันัน้ผู้

ทํางานด้านคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ประโยชน์จากขา่วสารหรือข้อสนเทศจงึจะต้องคํานงึถึงปัญหาเหลา่นีแ้ละ

ควรจะหลีกเล่ียงปัญหาตอ่ไปนีด้้วยคือ 

1. คอมพวิเตอร์ทาํให้เกิดความรู้สึกสูญเสียความเป็นมนุษย์ 

ทัง้นีเ้น่ืองจากวา่มนษุย์มีความรู้สกึวา่ได้สญูเสียการมีลกัษณะเฉพาะของตนไปและมี

ความรู้สกึวา่ตนเองได้ลดความสําคญัลงไป โดยมนษุย์เป็นเพียงผู้ให้ตวัเลขและคอมพวิเตอร์เป็นผู้คดิ 

2. คอมพวิเตอร์ทาํให้ลดคนงานลงและก่อให้เกดิปัญหาการว่างงานขึน้ 

จากการศกึษาวิจยัปรากฎวา่ถึงแม้คอมพวิเตอร์จะก่อให้เกิดปัญหาการวา่งงานตามมาก็

ตามแตค่วามต้องการในบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านคอมพวิเตอร์ก็มีมากขึน้ ซึง่เป็นการทดแทนปัญหา

การวา่งงานลงได้ 



3. การนําคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

การนําเอาระบบคอมพวิเตอร์เข้ามาชว่ยจดัทําระบบข้อมลู (Information System) จะทําให้เกิด

คลงัข้อมลู  หรือธนาคารข้อมลู (Data Bank) เกิดขึน้ ซึง่ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของข้อมลูในคลงัข้อมลูนีอ้าจจะ

ต้องการให้เฉพาะหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ทราบความเป็นไปของข้อมลูภายในฐานข้อมลูโดยท่ีไม่

ต้องการให้หนว่ยงานอ่ืนทราบ เชน่ ทะเบียนประวตัขิองลกูค้าในกิจการ ประวตัพินกังานในหนว่ยงาน 

เป็นต้น แตท่ัง้นีอ้าจจะมีผู้ ท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องในลกัลอบใช้ข้อมลูดงักลา่วนีไ้ด้ 

4. คอมพวิเตอร์และอาชญากรรม 

คอมพวิเตอร์อาจจะถกูนําไปใช้ในการทําทจุริต เชน่ การลกัลอบเบกิเงินจากบญัชีของผู้ อ่ืน โดย

ผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หรือผู้ ไมมี่สิทธิใช้ข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ได้ลกัลอบทําการเปล่ียนแปลง

ข้อมลูบางอยา่ง เชน่ เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขรหสัคอมพิวเตอร์ ซึง่อาจจะทําได้โดยเจ้าหน้าท่ีระดบับริหาร

ของธุรกิจนัน้ ๆ หรือบคุคลอ่ืน สาเหตดุงักลา่วนีเ้ป็นเร่ืองของการทจุริตในหนว่ยงานเพราะวา่ข้อมลูตา่ง ๆ 

เก็บอยูใ่นส่ือความจําท่ีได้แก่ เทปแมเ่หล็กหรือจานแผน่แมเ่หล็กท่ีมนษุย์ไมส่ามารถอา่นได้ จําเป็นท่ี

จะต้องใช้คอมพิวเตอร์และชดุคําสัง่งานภายในระบบทําการแปลข้อมลู ดงันัน้จงึเป็นไปได้อยา่งย่ิงท่ี

อาจจะมีการแก้ไขดดัแปลงตวัเลขหรือข้อมลูบางอยา่ง อยา่งไมถ่กูต้อง โดยไมมี่ผู้ใดทราบและความรู้ท่ี

เก่ียวข้องเก่ียวกบัการทํางานของระบบคอมพวิเตอร์ก็ยงัคงอยูใ่นวงจํากดั 
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