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บทนํา 
 
 ยุคของการแขงขันกันสูงมากอยางในสภาพการณปจจุบัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนกลยุทธอันสําคัญที่จะทําใหสามารถแขงขันกับผูอื่นได อินทราเน็ตและเอ็กทราเน็ต 

เปนเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทหนึ่ง ซึ่งหลายธุรกิจและองคกรมีการนํามาใชกันอยางแพรหลาย 

ทําใหการบริหารงานเปนไปอยางรวดเร็ว และมี    ประสิทธิภาพ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

อาจกลาวไดวา เปนสูตรสําเร็จในการบริหารธุรกิจและองคกรก็วาได สูตรที่วานี้ คือ ธุรกิจและองคกรตางๆ 

ลวนพัฒนาเว็บไซตของตนขึ้นมา เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพนักงาน และลูกคา มีการนําเสนอขอมูล 

สารสนเทศในลักษณะของสื่อผสม (Multimedia Presentation)  ในสวนของการนําเอาอินทราเน็ต 

ไปประยุกตใชมีหลายดาน คือ  ใชในการสื่อสารและการเขียนเอกสารหรือการทํางานรวมกัน, งานพิมพบนเว็บ 

และการปฏิบัติการและจัดการในทางธุรกิจ บางองคกรธุรกิจอาจนําเอาไปประยุกตใชในสํานักงานที่เรียกวา 

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) ซึ่งก็คือ การพัฒนาสถานที่ทํางาน ใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารมาดําเนินการแทนการใชกระดาษ การมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่เพียงพอตอปริมาณ 

ของผูปฏิบัติงาน ทําใหเกิดการลดขั้นตอน ประหยัดเวลาในการบริการและทําใหงานมีคุณภาพยิ่งขึ้น (วุฒิพงศ 

พงศสุวรรณ. 2547 : 30)  และในสวนของเอ็กทราเน็ต มีการนําเอาไปประยุกตในหลายดาน เชน การติดตอ 

ระหวางธนาคาร 2 ธนาคาร และการติดตอส่ือสารกับบริษัทอื่น หรือบริษัทคูแขงขัน เพื่อจะไดทราบ 

ความเคลื่อนไหว อันจะเปนประโยชนตอการทําธุรกิจ  ทั้งอินทราเน็ต เอ็กทราเน็ต และอินเตอรเน็ต 

มีความสัมพันธ เนื่องจากทั้งอินทราเน็ต และเอ็กทราเน็ต เปนระบบยอยที่ตองอาศัยอินเตอรเน็ตในการทํางาน 

 
อินทราเนต็หรอืเครือขายภายใน (Intranets) คืออะไร 
 อินทราเนต็ (Intranets)  คือ เครือขายที่ใชภายในองคกร เปนการใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต 

เปนพื้นฐานภายในองคกร เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสาร และการเขาถึงสารสนเทศ หรือกลาว 

อีกนัยหนึ่งอินทราเน็ตคือ เครือขายภายในองคกร ที่มีการใชเทคโนโลยีเชนเดียวกับอินเตอรเน็ต เชน Web 
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browser, Server, TCP/IP network protocols, Hypermedia document publishing and Database  

เพื่อทําหนาที่จัดการสิ่งแวดลอมภายในองคกร คือ การใชสารสนเทศรวมกัน, การสื่อสาร, การเขียนเอกสาร 

รวมกัน, และสนับสนุนกระบวนการในทางธุรกิจ ในระบบอินทราเน็ต มีระบบการปองกันความปลอดภัย เชน 

รหัสผาน (Password), การสรางรหัสลับ (Encryption), และทฤษฎีการรักษาความปลอดภัย (Firewall) 

และผูที่เขามาใชงานในระบบตองเปนผูที่มีสิทธิ์เทานั้นจึงจะใชได  อีกประการหนึ่งอาจใชอินทราเน็ตเชื่อมโยง 

ไปยังลูกคา, ผูขาย, หรือหุนสวนทางธุรกิจอื่นๆ โดยการเชื่อมโยงผานเอ็กทราเน็ต (Extranets) 

 เมื่อกลาวถึงอินทราเน็ตแลว ก็จําเปนตองกลาวถึงอินเตอรเน็ตดวยเพราะมีความสัมพันธกันอยางแยก 

ไมออก ระบบอินเตอรเน็ตที่นิยมใชกันมากคือ World Wide Web ซึ่งเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งของอินเตอรเน็ต 

เพื่อใชในการสืบคนขอมูล มีเว็บไซตจํานวนมาก ซึ่งเปนที่นิยมและรูจักกันดี เชน Yahoo, Altavista, Lycos, 

Google เปนตน และอินเตอรเน็ตเองก็เปนระบบใหญที่ครอบคุมทั้งอินทราเน็ต และเอ็กทราเน็ตดวย  

ระบบอินเตอรเน็ตเปนระบบเปดกวางสําหรับทุกคน แตระบบอินทราเน็ต (Intranets) เปนระบบปดที่ไมอนุญาต 

ใหบุคคลภายนอกเขามาใชงานได โดยมีไฟรวอล (Firewall) ทําหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยจะตรวจสอบ 

และไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกองคกรผานเขามายังระบบอินทราเน็ตภายในองคกรได  (Kenneth C. Laudon. 

2002 : 221) 

 
วิวัฒนาการของเครือขายภายใน (The Intranets Revolution) 
 เทคโนโลยีอินทราเน็ต มีความจําเปนอยางยิ่งตอระบบธุรกิจ และก็ไดรับความนิยมอยางสูงในการนํา 

มาใชกับธุรกิจ กรุณาดูกรณีตัวอยางตอไปนี้ 

• จากการวิจัยของ Zona ทําใหทราบวา 80 % ของ 500 บริษัทรุงเรืองประสบความสําเร็จมากขึ้น 

หลังจากมีการนําระบบ  Intranets  มาใชตั้งแตกลางป 1997  

• The Gartner Group  แจงวา  75 % ของ 1,000 องคกรรุงเรืองจะมีการนําเอา Intranets 

มาใชตั้งแตปลายป 1998 

• International Data Corporation แจงวา ในป 2000 สําหรับ Server Licenses 

จะขายไดเพิ่มขึ้น เพื่อนํามาใชกับ  Intranets 

• จากการวิจัยของ Forrester ทําใหทราบวา ตั้งแตป 2000 เปนตนไป Intranets 

จะมีการปรับปรุงการบริการใหม 

ซึ่งเปนส่ิงที่สนใจและเปนองคประกอบหลักในการทํางานของระบบเครือขาย 

 
การประยุกตใชอินทราเน็ต (Applications of Intranets) 
 องคกรตางๆ ไดพัฒนาเว็บไซตของตนเองขึ้นมาเพื่อการติดตอส่ือสารภายในองคกร  ซึ่งมีตั้งแต 

การติดตอกับผูบริหาร, การอํานวยความสะดวกใหกับพนักงาน, การคนหาขอจากหองสมุด, การนําขอมูล 

สารสนเทศสื่อผสมมาเพื่อการนําเสนอ (Multimedia Presentation),  การรับทราบนโยบายขององคกร, 

การติดตอส่ือสารกับโลกภายนอก และมีเครื่องมือที่ชวยในการพัฒนางาน เชน เทคโนโลยีที่ใชใน 

การพัฒนาเว็บไซต เปนตน นอกจากนี้ยังมีงานหลักๆ อีก คือ : 

• การส่ือสารและการเขียนเอกสารรวมกัน (Communications and Collaboration) 
สําหรับการสื่อสารภายในองคกรนั้นไดแก การรับการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส, ไปรษณียเสียง, 



 3

การฝากขอความ, การรับสงโทรสาร เปนตน ในสวนภายนอกองคกรนั้นไดแก 

การรวมกันพัฒนางานเปนกลุม และการเขียนเอกสารโครงการรวมกันเพื่อใชประโยชน 

ตอการบริการไมวาจะเปนการรวมอภิปรายกลุม, การสนทนา, การประชุมดวยระบบเสียง 

และการประชุมผานจอภาพวิดีโอ 

•  งานส่ิงพิมพบนเว็บ (Web Publishing) สวนใหญเปนเอกสารที่ถูกจัดเก็บไวในลักษณะ Web 

Database บน World Wide Web server ไดแก จดหมายขาวของบริษัท (Company 

Newsletters), ภาพวาดทางเทคนิค (Technicial drawings), และแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ  

(Product catalogs) 

•  การปฏิบัติการทางธุรกิจ และการจัดการ (Business Operations and Management) 
มีการนําอินทราเน็ตมาสนับสนุนการบริหารจัดการหรือมาชวยในการตัดสินใจผานเครือขายระห

วางองคกร ตัวอยางเชน มีบางบริษัทพัฒนานํามาประยุกตใชกับลูกคา เชน การประมวลผล 

การสั่งซื้อ, การควบคุมสินคาคงคลัง, การจัดการเรื่องการขาย และเปนระบบสารสนเทศ 

สําหรับผูบริหาร เปนตน 
 
  นอกจากนี้ ยังเห็นไดจากตัวอยางที่ บริษัทยูเอสเวสท (US West) ไดมีการติดตั้งการสื่อสาร 

และขยายการสื่อสารอยางรวดเร็ว การใชอินทราเน็ตนั้น เปนการทํางานซึ่งอยูภายใตอินเตอรเน็ตอีกทีหนึ่ง หรือ 

World Wide Web นั่นเอง เพื่อนํามาชวยสนับสนุนการสื่อสาร, การเขียนเอกสารรวมกันในองคกร, 

และกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกันระหวางองคกร โครงการที่ US West ไดทําสําเร็จอีกอยางหนึ่งคือ 

หมูบานไรพรมแดน (Global Village) โดยมีการเชื่อมโยงเครือขายอินทราเน็ตถึงกันหมดทุกบาน 

เพื่อติดตอส่ือสารหรือแจงการประกาศขาวสารตางๆ ใหกับสมาชิกภายในหมูบานไดรับทราบ 

ในแวดวงธุรกิจคอมพิวเตอร หลายคนคงรูจัก บริษัทซันไมโครซิสเต็มส (Sun Web)   

เปนบริษัทชั้นนําทางดานคอมพิวเตอรทั้งซอฟทแวรและฮารดแวร บริษัทนี้ไดนําเอาระบบ Intranets มาใช 

ตั้งแตป 1994  เว็บของ Sun ใหญมากมีการเชื่อมตอ Intranets มากกวา 3,000 แหง สนับสนุนพนักงานดวย Sun 

workstation กวา 20,000 คน และทั่วโลกกวา 100 ประเทศ ลักษณะงานของ Sun 

ที่นําเอาระบบอินทราเน็ตมาใช คือ  :  

•  การเชื่อมตอกันระหวางแผนก (Views) มี 3 งานใหญๆ คือ (1) เชื่อมโยงองคกร        

(เชื่อมโยงบริษัทที่มีความแตกตางกันองคกรของ Sun ซึ่งมีกระจายอยูทั่วโลก), (2) เชื่อมโยง 

หนาที่ภายในบริษัท (เชื่อมโยงบริษัท, ฝายทรัพยากรมนุษย, ฝายขาย, ฝายการตลาด),           

(3) เชื่อมโยงทางภูมิศาสตร (Sun มีบริษัทอยูทั่วโลก การเขาถึงขอมูลไดโดยการคลิก 

ที่แผนที่โลก)              

•  มีการกระจายขาว (What’s New)  เสียงเพลงออนไลน หรือเรียกวา WSUN Radio 

และมีการสงวารสารชื่อ Illuminations ทางระบบออนไลน ซึ่งเปนกระบวนการที่เขามาแทนที่ 

ระบบกระดาษ 
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•  หองสมุดและการศึกษา (Library & Education) มีการเชื่อมโยงหองสมุดเขากับบริษัท 

มีบริการงานวิจัย, เอกสารของบริษัท, ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส และยังมีขอเสนอเกี่ยวกับการ    

อบรมทั้งภายในและภายนอกดวย 

•  ฐานขอมูลเกี่ยวกับการตลาดและการขาย  (Marketing & Sales)  อํานวยความสะดวก 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ,  เครื่องมือชวยดานการตลาด, สารสนเทศเกี่ยวกับองคกร, 

และสารสนเทศพื้นฐานที่ชวยเรื่องการขาย และกลุมของคนที่อยูฝายการตลาด 

•   ผลิตภัณฑของ SUN ในแคตาล็อค (Product Catalog) ประกอบไปดวยสารสนเทศ 

ที่เปนมัลติมีเดียของผลิตภัณฑทั้งหมดของ Sun เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับพนักงาน 

ไดทราบรายละเอียดของขอมูลผลิตภัณฑ 

•  การบริการขอมูลดานการทองเที่ยว (Travel) มีสารสนเทศที่อธิบายการเตรียมการเดินทาง 

เพื่อไปทองเที่ยวในตางประเทศ มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี, แสดงอัตราเงินแลกเปลี่ยน 

ในปจจุบัน รวมทั้งสารสนเทศเรื่องการสงขอมูลของ Sun จากสํานักงานใหญ 

• ทรัพยากรมนษุยและผลประโยชน (HR & Benefits) มีสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย 

ในองคกรและผลประโยชนตางๆ ของพนักงาน เชน มีหนังสือคูมือใหกับผูบริหาร, 

เครื่องมือสําหรับพัฒนางาน, มีสารสนเทศเกี่ยวกับพนักงาน คือ เงินเดือน คาประกันสังคม 

เงินสะสม  ประจําป เปนตน 

• การบริการเรื่องแผนที่ (Sun Campus) เปนการใหการบริการเรื่องแผนที่ตางๆ ซึ่งมีพื้นที่ 

อยูในสถานที่ตางๆ หรืออาคารหลายหลัง รวมถึงการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท, ศูนยอาหาร, 

หองถายเอกสาร, ตารางการเดินรถประจําทาง, ตารางการเดินรถตู, หองประชุม 

• หองชุดสําหรับผูบริหาร (Executive Suite) หมายถึงมีหองขอมูลสารสนเทศรวบรวมไว 

สําหรับผูบริหาร และมีการเชื่อมโยงกับเว็บภายนอก เชน GolfWeb เพื่อสนับสนุนการทํางาน 

ของผูบริหาร และ มีหัวขอขาว (Headline news), หนวยงานของรัฐบาล (Government sites),      

สารสนเทศดานการตลาด (Marketing Information) 

•  ชุดเครื่องมือการสราง (Construction Kit)  มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกสําหรับ 

การทํางานบนเว็บไซตของ Sun Intranets ประกอบดวยเรื่องนโยบาย  (Policies), 

คูมือปฏิบัติงาน (Procedures), แบบฟอรมสําเร็จรูป (Templates), รูปภาพ (Graphics) , 

ตัวอักษรประดิษฐ (Clip art), และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตซึ่งมีเครื่องมือในการพัฒนาซอฟทแวร  

(links to new Software tools) 
 
ทรัพยากรของเทคโนโลยีอินทราเนต็ (Intranets Technology Resources) 

• ทรัพยากรเทคโนโลยีของอินทราเน็ตนั้น เหมือนกับอินเตอรเน็ตมีการติดตั้งโปรโตคอล TCP/IP  

client/server networks, และมีความสัมพันธกับฮารดแวรซอฟทแวร Web Browser และชุดของ Server, 

มีซอฟทแวรสําหรับจัดทํางานสิ่งพิมพ (HTML Web publishing Software)  พรอมทั้งมีโปรแกรมชวยในเรื่อง 

การจัดการเครือขาย และรักษาความปลอดภัย 
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ยังมีตัวอยางของบริษัทที่มีการนําเอาอินทราเน็ตไปประยุกตใชในการบริหารงานอีกคือ 3M Frontier  

แนวความคิดใหมของ 3M  บริษัท 3M ไดนําอินทราเน็ตมาใชตั้งแตกลางป 1994 มีพนักงานมากกวา 70,000 คน 

ที่ปฎิบัติงานอยู 60 ประเทศทั่วโลก โดยนํามาใชในการสงขาวสารหรือจดหมายขาวใหพนักงานทราบทุกเชา 

ไมมีการลาชา มีการใชอินเตอรเน็ตในการรับสงอีเมล และคนหาขอมูลการวิจัย ในแตละสถานที่ของ 3M จะใช 

Hewlett-Packard 9000 เปนตัวใหบริการ และใช Netscape Enterprise Server and Catalog Server 

ในการจัดการใหการบริการแกพนักงานภายในบริษัท 

                     
การเพิ่มมูลคาใหธุรกิจดวยการใชอินทราเนต็ (The Business Value of Intranets) 
 การเพิ่มมูลคาในที่นี้ หมายถึงการนําเอาระบบอินทราเน็ตไปใชแลว ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ 

เชน การทําใหไดรับการตอบกลับอยางรวดเร็ว, การชําระเงินที่รวดเร็ว หรือแมกระทั่งทําใหการไดรับขอมูล 

ระหวางองคกรเปนไปอยางรวดเร็ว บางบริษัทนําเอาระบบอินทราเน็ตเชื่อมโยงกับที่ปรึกษาทําใหไดการแนะนํา 

ในเรื่องราวตางๆ อยางรวดเร็ว  ทีนี้มาดูวาตัวอยางของธุรกิจที่นําเอาอินทราเน็ตไปใช มีดังนี้ คือ :  

1 ตัวอยางการเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ (Examples of Business Value) เนื่องจากมีหลายบริษัท 

เมื่อเอาระบบอินทราเน็ตไปใชแลว ทําใหลดคาใชจายลงมาก, ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น, หรือทําใหเกิดประสิทธิภาพ 

และมีประโยชนอื่นๆ อีกมากมาย ดังตัวอยางในเรื่องเหลานี้ 

•  ประหยัดงบประมาณในงานสิ่งพิมพ (Publication Cost Saving) มีหลายบริษัท 

นําเอาระบบอินทราเน็ตเขาไปแทนที่ระบบการจัดทําเอกสารระบบเดิม  ไมวาจะเปนการจัดทํา 

จดหมายขาว, การจัดทําคูมือใหกับพนักงาน, งานพิมพ, งานสงจดหมาย, การแจกจายเอกสาร 

ทําใหชวยประหยัดงบประมาณในเรื่องเหลานี้ไดเปนจํานวนมาก หรือบางบริษัทนําเอามาชวย 

การจัดทําสมุดหนาเหลือง (Yellow Pages), งานดานทรัพยากรมนุษย, งานจัดพิมพนโยบาย 

ของบริษัท, การเปดรับสมัครงาน หรือการสื่อสารอื่นๆ โดยใหใชผานอินทราเน็ตทั้งหมด 

•  ประหยัดงบประมาณในการฝกอบรม และพัฒนา (Training and Development Cost 
Saving)  การพัฒนาและการเขาถึงระบบสารสนเทศผานอินทราเน็ตนั้น เปนการงายมาก 

ซึ่งสะดวกสบายกวาเมื่อกอนนี้มาก แมกระทั่งกระบวนการในการฝกอบรม เมื่อกอนตองใช 

งบประมาณมาก แตพอมีการใชระบบอินทราเน็ตทําใหคาใชจายลดลงโดยเฉพาะเรื่องการ 

ส่ือสาร, การเขียนงานเอกสารรวมกัน, และการใชระบบสารสนเทศรวมกัน บริษัท AT&T 

เคยใชระบบอินทราเน็ตนี้ใหลูกคากวา 4,500 คนสามารถไดรับการบริการในหองฝกอบรม 

ซึ่งระบบอินทราเน็ตจะใหคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชน 

• ชวยวัดการทํางานและไดประโยชน (Measuring Costs and Benefits) มีหลายบริษัทเชน 

FedEX นําเอาระบบอินทราเน็ตไปใชเกี่ยวกับการลงทุนชวยลดงบประมาณไดมาก นอกจากนี้ 

ยังมีการนําไปใชในการเขาถึงขอมูลผานเว็บ, การสงไฟลไดมาตรฐาน, ชวยลดกระดาษ/งาน 

ส่ิงพิมพ, ชวยลดงบประมาณดานการตลาดและการขาย, สามารถสรางเอกสารเพิ่มเติมได 

และสามารถใชผาน GUI ไดงาย เปนตน  

2. Cadence On the Track  แนวทางของ Cadence บริษัท Cadence เปนชื่อของบริษัท 

ซึ่งเปนผูนําดานการใชซอฟทแวรในการออกแบบ Semiconductors, Computer Systems and Network  
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มีพนักงาน 3,000 กวาคนกระจายอยูทั่วโลก และมีอุปกรณโครงสรางพื้นฐานสมัยใหมสนับสนุนการทํางาน 

ทั้งหมด นอกจากนี้ Cadence มีการนํา Intranets มาใชในการขาย และบริการลูกคา  

 นอกจากนี้ สามารถเห็นตัวอยางของการนําเอาอินทราเน็ตไปประยุกตในธุรกิจและองคกร เชน 

งานสิ่งพิมพทั้งหลายในองคกรที่แนบไฟลสงถึงกัน, การแจงเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดโยสะดวก, 

ปฏิทินที่ใชกันอยูในปจจุบัน, คูมือในการปฎิบัติงานของพนักงาน รวมถึงประกาศและคําส่ังตางๆ, 

สารสนเทศอันเปนผลประโยชนของพนักงาน เชน เงินสะสมประจําป สวัสดิการคารักษาพยาบาล, 

และการประกาศรับสมัครงาน เปนตน   (Gary B. Shelly. 2003 : 9.20) 

 
บทบาทของเอ็กทราเน็ตหรือเครือขายภายนอก (The Role of Extranets) 
 บทบาทของเครือขายภายนอกนั้นมีหลายประการดวยกัน ประการแรกคือเทคโนโลยีของเว็บเบราเซอร 

ชวยใหลูกคาและรานคาตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลของเครือขายภายในไดอยางสะดวกงายดายและรวดเร็วดวย 

ประการที่สองบริษัทมีการนําเสนอเว็บไซตที่สามารถโตตอบกับหุนสวนธุรกิจของบริษัทในเรื่องของการบริการได 

จะเห็นไดวา เครือขายภายนอกนี้ชวยสรางความสัมพันธที่ดีระหวางลูกคา และรานคาตางๆ เปนอยางดี 

• ตัวอยางของเครือขายภายนอก (Extranets Example)  มีธนาคารกวา 500 แหง 

และนายหนาตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลโดยผาน Intranet และเลือกฐานขอมูล 

ทางดานการเงินตางๆ นอกจากนี้ เอ็กทราเน็ตยังอํานวยความสะดวกในการใหนายหนาเหลานั้น 

สามารถเขาถึงบัญชีของเขา ,การประมวลผล สารสนเทศ, สถานะการใหเชายืม 

และการประกาศขาวสารตางๆ ของบริษัท ในโรงงานอุตสาหกรรม Marshall มีการใช Extranets 

โดยมีชื่อเรียกวา PartnerNet 
         
อนาคตของอินทราเนต็และอ็กทราเน็ต  (The Future of Intranets and Extranets) 
 สําหรับอนาคตของอินทราเน็ต และเอ็กทราเน็ต มีหลายแผนกในองคกรที่มีการนํามาใชงาน 

และยังมีอีกหลายบริษัทที่กําลังวางแผนนํามาใชในอนาคต 

มาดูรายละเอียดสําหรับบางบริษัทที่มีการนํามาใชงานบางแลว ดังนี้ : 

1. US West Facility Check  บริษัท US West ไดนํา Intranets  มาประยุกตใช โดยมีชื่อเรียกวา  

Facility Check โดยใชงานดานการบริการขาวใหกับพนักงาน, บริการสารสนเทศใหกับพนักงาน, 

ใชในการอางอิงเกี่ยวกับวัตถุดิบ, อํานวยความสะดวกในฐานะเปนชุมชนของพนักงาน, จัดเก็บรายละเอียด 

ของผลิตภัณฑ, ใชดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทคูแขง เปนตน ใน 2-3 ป ที่ผานมาเศรษฐกิจเจริญขึ้นอยางรวดเร็ว 

โดยความตองการของลูกคามีเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากเกี่ยวกับการใชสายโทรศัพท เหตุผลเพราะสามารถ 

ใชบริการผานอินเตอรเน็ตได   

2. การวางแผนอื่นๆ ในอนาคต (Other Plans for the Future) บริษัท Chrysler มีการใช Intranets ใน 7 

หนวยงานหลักๆ One Servers สามารถสนับสนุนวิศวกรไดถึง 6,000 คน และยังสามารถชวยจัดการ 

เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณทางดานบัญชี และผูใชคนอื่นๆ ก็ยังสามารถเขามาดูสารสนเทศดานการเงินได, 

มีการสรางความสัมพันธกับสถานที่สาธารณะอื่นๆ เชน หนวยงานราชการ, นอกจากนี้ยังมีการขยายออกไป 

โดยใชอินเตอรเน็ต นั่นคือสรางเว็บไซตขึ้นมาชวยงานดานวารสารสิ่งพิมพ,  
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 บริษัท Entergy ใช Intranets  ผาน EntergyNet  บริการ พนักงาน 12,000 คนในรัฐตางๆ 

บางคนก็ใชในการเรียกดูสารสนเทศของตนเอง, บางคนก็มีการอานขาวจากแผงขาวอิเล็กทรอนิกส และมีการ 

สงขาวของตนเองไปประกาศบนแผงขาวดวย 

     US West วางแผนจะขยาย Global Village Intranets นั่นคือมีการเชื่อมโยงการสื่อสาร 

ถึงกันในหมูบาน โดยใหลูกบานสามารถเขาถึงขอมูลในเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร  และมีการใชอินทราเน็ต 

สงจดหมายขาวถึงกันภายในบริษัท, มีการประกาศขาวผานแผงขาวอิเล็กทรอนิกส และสงขาวสารเกี่ยวกับ 

นโยบายของบริษัทใหผูคนไดรับทราบ  สําหรับพนักงานของบริษัทบางคนก็ใชอินทราเน็ตในการจัดทํารายงาน 

ของตนเอง และใชในการคนหางานจากบริษัทตางๆ   

 

 

 

 

 
บทสรุป 

อินทราเน็ต เปนเครือขายที่ใชภายในองคกร สวนใหญมักใชติดตอส่ือสารระหวางผูบริหาร 

และพนักงาน มีการนําเอาไปประยุกตใช เชน สํานักงานอิเล็กทรอนิกส (e-Office) สวนเอ็กทราเน็ต 

เปนเครือขายที่ใชภายนอกองคกร หรือระหวางองคกร มีการนําเอาไปประยุกตกันอยางแพรหลาย เชน 

ระบบธนาคาร จะเห็นวาธุรกิจและองคกรในปจจุบันใชอินทราเน็ตและเอ็กทราเน็ตกันเปนจํานวนมาก เนื่องจาก 

มีความสะดวกรวดเร็ว ทําใหงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เรียกกันวา เปนสูตรสําเร็จที่เกือบทุกธุรกิจ 

องคกรนํามาใชในการบริหารงาน ทั้งในการติดตอส่ือสารกับพนักงานและลูกคา อนิทราเน็ต เอ็กทราเน็ต 

และอินเตอรเน็ต มีความสัมพันธกันอยางแยกไมออก แตมีความแตกตางกันตรงผูใชมีขอบเขตจํากัดตางกัน  

ดังตัวอยาง คือ (1) อินทราเน็ต ใชภายในองคกร และผูใชอาจเปนพนักงานและผูบริหารภายในองคกร, (2) 

เอ็กทราเน็ต ใชภายนอกองคกร และผูใชอาจเปนหุนสวนทางธุรกิจ, และ (3) อินเตอรเน็ตใชไดทั่วโลก 

หมายถึงใครๆ ก็สามารถเขามาใชได (Ralph M. Stair. 2003 : 167) 
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