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หน่วยที่ 3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์             รหัส ง 31202 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                                              เวลา 4 ชั่วโมง                        
ผู้สอน นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ 

 
แนวคิด 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลและสารสนเทศ และกระบวนการท างาน การท างานด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น ต้องเกิดจาก
การประสานงานกันด้วยองค์ประกอบทั้ง 5 จึงจะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 
สาระการเรียนรู้ 

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
2. วงจรการท างานของคอมพิวเตอร์ 
3. คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 
4. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
5. การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. อธิบายวงจรการท างานของคอมพิวเตอร์ได ้
3. บอกคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ได ้
4. จ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ได ้
5. อธิบายองค์ประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ได้ 
6. บอกวิธีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ได้ 
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 คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในสังคมของการเรียนรู้และระบบการท างานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยท าให้การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล สามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว 
 เนื่องจากการแข่งขันของมนุษย์ในทุกด้านเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพราะคุณสมบัติของ
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่อย่างมากมายจะช่วยเอื้ออ านวยความสะดวกให้กับการท างานของมนุษย์ได้ 
 

  ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์ หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ทั้งในรูปแบบของตัวเลข ตัวอักษร 
สัญลักษณ์ต่างๆ และน ามาประมวลผลข้อมูล จะแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของสารสนเทศ โดยใช้ชุดค าสั่งหรือ
โปรแกรมเป็นสิ่งก าหนดการท างาน 
 คอมพิวเตอร์สามารถท างานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชุดค าสั่งหรือโปรแกรม ที่ใช้ในการก าหนดการ
ท างาน ท าให้สามารถน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างกว้างขวาง เช่น ระบบงานซื้อ -ขายสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้า ระบบการท าบัญชีร้านค้า ระบบงานธนาคาร ระบบงานทะเบียนและวัดผลในสถานศึกษา เป็นต้น 
 นอกจากการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรแล้วนั้น ยังสามารถน าความสามารถของ
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเชื่อมต่อในรูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ได้น า
คอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อโดยใช้ระบบของการสื่อสารช่วยท าให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างกว้างขวาง
และยังสามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อสร้างความบันเทิงทั้งรูปแบบของการดูหนัง ฟังเพลง เกมคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
การสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่เราเรียกว่า ระบบมัลติมีเดีย 
 

  วงจรการท างานของคอมพิวเตอร์ 

 ระบบคอมพิวเตอร์จะมีขั้นตอนการท างานพ้ืนฐาน 4 ขั้นตอน ที่เรียกว่า IPOS Cycle (Input Process 
Output Storage Cycle) ประกอบด้วย 

1. การรับข้อมูล (Input) คอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่รับข้อมูล เพ่ือน าไปประมวลผลโดยผ่านอุปกรณ์น าเข้า
ข้อมูล อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่รับข้อมูลที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ แป้นพิมพ์ (Keyboard) และเมาส์ (Mouse) สแกนเนอร์ 
(Scanner) ไมโครโฟน (Microphone) เป็นต้น  

2. การประมวลผล (Process) เมื่อรับข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วจะท าการประมวลผลข้อมูลตาม
โปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ได้ก าหนดไว้ เช่น โปรแกรมค านวณเงินเดือน โปรแกรมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โปรแกรม
ค านวณเกรดนักเรียน เป็นต้น เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ 

3. การแสดงผล (Output) เมื่อได้ผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูล จะส่งผลลัพธ์ไปยังหน่วยแสดงผล
ข้อมูล โดยผ่านทางที่อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ในการแสดงผล อุปกรณ์ท าหน้าที่แสดงผลที่ใช้แพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่
จอภาพ (Monitor) ล าโพง (Speaker) และเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น  

4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage) เมื่อต้องการจัดเก็บข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่เกิดจากการประมวลผลไว้ใช้ใน
โอกาสต่อไป สามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลเหล่านั้นลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ 
(Hard disk) แผ่นฟลอปปี้ดิสก์ (Floppy disk) หน่วยความจ าแบบแฟลช (Flash Drive หรือ Flash Memory) เป็นต้น  
 

  คุณสมบัตขิองคอมพิวเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติที่ส าคัญ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
1. การท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine) 

 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อรับข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลแล้วจะท าการแปลงข้อมูล
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ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถน าข้อมูลไปประมวลผลตามค าสั่งได้ เมื่อข้อมูลผ่ าน
การประมวลแล้วจะแปลงสัญญาณไฟฟ้ากลับไปในรูปแบบของอักขระที่มนุษย์เข้าใจและส่งผลลัพธ์ออกมาทางอุปกรณ์
แสดงผล 

2. การท างานด้วยความเร็วสูง (Speed)  
 เนื่องจากการท างานของคอมพิวเตอร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นการด าเนินงานต่างๆ จึงสามารถกระท า
ได้อย่างรวดเร็ว (มากกว่าพันล้านค าสั่งในหนึ่งวินาที) 

3. ความถูกต้องแม่นย าเชื่อถือได้ (Accuracy and Reliability) 
 คอมพิวเตอร์จะท างานตามที่ค าสั่งที่มนุษย์เขียนโปรแกรมหรือค าสั่งไว้  ถ้าผู้ใช้ป้อนข้อมูลและชุดค าสั่งมีความ
ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก็จะมีความถูกต้องแน่นอน ดังค าพูดที่ว่า “Garbage in Garbage out คือ 
น าขยะเข้าได้ขยะออก” 

4. การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก (Storage) 
 คอมพิวเตอร์ทีหน่วยความจ าที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลที่บันทึกไป ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับ
ขนาดของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะมีหน่วยเก็บข้อมูลส ารองที่สามารถเก็บข้อมูลได้
มากกว่าหมื่นล้านตัวอักษร 

5. การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล (Communication) 
 คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ และสามารถท างานที่หลากหลายมากขึ้นกว่าการใช้
คอมพิวเตอร์ระบบเดี่ยว เช่น การน าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือการสืบค้น 
 
  ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
 คอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับขนาด ความสามารถในการประมวลผล ความเร็ว 
และราคา การเลือกใช้คอมพิวเตอร์แต่ละประเภทนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ปริมาณข้อมูล รวมถึงวัตถุประสงค์ใน
การน าไปใช้ สามารถจ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ ออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ 

1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) 
 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงที่สุด โดยสามารถ
ประมวลผลได้เป็นจ านวนถึงพันล้านค าสั่งต่อวินาทีและสามารถประมวลผลในงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ท า
ให้มีราคาแพงจึงน าเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้มาใช้กับงานด้านการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เนื่องจาก
ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มีราคาแพงจึงมักจะน าไปใช้กับงานเฉพาะด้านในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาล มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานทางธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) 
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2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 
 เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถรองมาจากซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ โดยมีความเร็วใน
การประมวลผลสูง มีหน่วยความจ าขนาดใหญ่ และสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก ดังนั้นจึงน ามาใช้กับงานที่มี
ปริมาณการใช้งานจากผู้ใช้จ านวนมากในเวลาเดียวกันได้ เช่น ระบบงานธนาคาร การจัดเก็บข้ อมูลส ามะโนประชากร
ของประเทศ เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 3.2  เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) 
 
 นอกจากนี้ยังได้น าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งานบนระบบ
อินเทอร์เน็ต ในการด าเนินงานด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การค้าอิเล็กทรอนิกส์  ในแต่ละวันจะมีปริมาณข้อมูลใน
การประมวลผลและปริมาณผู้ใช้เป็นจ านวนมาก 

3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 
 มินิคอมพิวเตอร์ เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพในการท างาน ทั้งในด้านความเร็ว การ
ประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลน้อยกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่าไมโครคอมพิวเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 3.3 มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) 

 
 บางครั้งจะเรียกว่า “มิดเรนจ์คอมพิวเตอร์ (Mid-range Computer)”สามารถรองรับการท างานของผู้ใช้
หลายๆ คนได้ เหมาะส าหรับการน าไปใช้กับระบบธุรกิจขนาดกลาง เช่น ระบบการจองห้องพักของโรงแรม ระบบการ
ซื้อขายสินค้า เป็นต้น  
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4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) 
 ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า “คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer : PC)” เหมาะกับ
การตั้งโต๊ะเพ่ือท างานภายในส านักงาน ใช้ในการเรียนการสอนส าหรับสถาบันการศึกษาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง
เ พ่ือใช้งานที่บ้าน เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก ติดตั้ งและเคลื่อนย้ายง่าย ปัจจุบันได้น า
ไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานหลายๆ ด้าน โดยมีซอฟต์แวร์จ านวนมากที่น ามาใช้งานกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งสามารถน าไปใช้งานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ได้ด้วยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 3.4 ไมโครคอมพิวเตอร ์(Microcomputer) 

 
 ปัจจุบันนอกจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตั้งโต๊ะเพ่ือการใช้งานแล้ว ยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ แต่สามารถ
พกพาไปใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้ มีน้ าหนักเบาจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ทั้งในระบบแลน (LAN) และระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless 
LAN) และมีระบบรองรับบลูทูธเพ่ือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอ่ืนๆ ซึ่งมีระบบบลูทูธ
เป็นองค์ประกอบได ้

5.  คอมพิวเตอร์มือถือ (Hand-held personal Computer) 
 ปาล์มคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือที่เรียกกันทั่วๆ ไปว่า “พีดีเอ (Personal Digital 
Assistants : PDA)” เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ในการจดบันทึก ใช้ในการค านวณ ใช้งานด้าน
อินเทอร์เน็ตและใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ จะใช้ปากกาที่เรียกว่า “สไตลัส (Stylus)” เป็นอุปกรณ์ในการบันทึก
ข้อมูลและเป็นอุปกรณ์ในการเลือกเมนูการท างานบนจอภาพ 
 

\ 
ภาพที่ 3.5 คอมพิวเตอร์มือถือ (Hand-held personal Computer) 

 
 คอมพิวเตอร์มือถือจะมีหลากหลายรูปแบบ โดยมีความแตกต่างกันทั้งในด้านฟังก์ชั่นการท างาน โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการใช้งาน 
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6. คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded computer) 
 คอมพิวเตอร์แบบฝังเป็นการน าระบบคอมพิวเตอร์ไปฝังในอุปกรณ์ชนิดต่างๆ โดยจะน าไปใช้กับงานเฉพาะ
ด้าน ระบบคอมพิวเตอร์ที่ฝังไว้ในอุปกรณ์แต่ละชนิดจะท างานที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ เหล่านั้น เช่น 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องซักผ้า เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ นาฬิกา เครื่องเล่นเกม ระบบเติมน้ ามันอัตโนมัติ เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 3.6 คอมพิวเตอร์แบบฝัง (Embedded computer) 

 
  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 ระบบคอมพิวเตอร์ จะประกอบด้วยองคป์ระกอบหลัก 5 ด้าน ดังนี้ 
 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณท์ุกชนิดที่น ามาประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลและแสดงผลข้อมูล เช่น 
แผงวงจรไฟฟ้า แป้นพิมพ์ เมาส์ จอภาพ เครื่องพิมพ์ ฮาร์ดดิสก์ แรม เป็นต้น 
 2. ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ตามท่ีต้องการ โดยซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต ์
  2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่งที่ท าหน้าที่ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ตลอดจนควบคุมด้านการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ระบบปฏิบัติการ (Operation System : OS) และ โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility 
Programs) 
  2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์ท างานในด้านต่างๆ ตามจุดประสงค์ของผู้ใช้ การพัฒนาโปรแกรมส าหรับน าไปใช้ในการ
ท างาน แบ่งรูปแบบของการพัฒนาออกเป็น 2 ประเภท คือ โปรแกรมส าหรับงานเฉพาะด้าน (Application Program) 
และโปรแกรมส าเร็จรูป (Package software) 
 3. บุคลากร (Peopleware) บุคลากรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบคอมพิวเตอร์  เนื่องจาก
องค์ประกอบในส่วนอื่นๆ ของระบบคอมพิวเตอร์จะเกิดขึ้นหรือสามารถท างานได้ก็เนื่องมาจากบุคลากรเป็นผู้ออกแบบ 
และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการสร้างชุดค าสั่งเพ่ือให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานได้ตามจุดประสงค์ของ
ผู้ใช้ 
 บุคลากรทางคอมพิวเตอร์จะมีบทบาทที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละคน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
  3.1 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (Chief Information Officer : CIO) คือผู้ที่ท า
หน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมถึงการจัดการด้านการวางแผนงาน ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นผู้ที่ต้องควบคุมดูแลให้แผนงาน
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สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้งานภายในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.2 บุคลากรด้านระบบและโปรแกรม บุคลากรภายในกลุ่มนี้ จะประกอบด้วย 
   - นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst and Designer) ท าหน้าที่ศึกษาความต้องการ
ของผู้ใช้ และน าความต้องการเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสร้างระบบงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ท าหน้าที่
เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ระบบและนักพัฒนาโปรแกรมซึ่งนักวิเคราะห์และออกแบบระบบนี้ต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
   - ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) ท าหน้าที่ออกแบบและดูแลระบบฐานข้อมูลของ
ระบบงาน ก าหนดโครงสร้างของฐานข้อมูล การเชื่อมโยงฐานข้อมูลส าหรับการใช้งานภายในระบบ และการก าหนดสิทธิ์
ในการใช้ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้ระบบ งานแต่ละกลุ่มรวมถึงดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
   - ผู้บริหารระบบเครือข่าย (Network Administrator) ท าหน้าที่ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ที่จะใช้กับระบบงาน โดยจะเป็นผู้ที่วางแผนโครงสร้างระบบเครือข่าย ก าหนดอุปกรณ์ภายในระบบเครือข่ายและ
โปรแกรมต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยที่ผู้ริหารระบบเครือข่าย จะต้องประสานงานกับ
นักวิเคราะห์ระบบ ผู้บริหารฐานข้อมูลและนักพัฒนาโปรแกรมด้วย 
   - นักพัฒนาโปรแกรมระบบ (System Programmer) คือ ผู้ที่พัฒนาโปรแกรมส าหรับควบคุมการ
ปฏิบัติงานของระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านฮาร์ดแวร์และโปรแกรมระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
   - นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application Programmer) เป็นผู้เขียนและพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์ เพ่ือน าไปใช้งานด้านต่างๆ ตามจุดประสงค์ของผู้ใช้ โดยนักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์จะด าเนินการตาม
ขั้นตอนและรายละเอียดที่นักวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ออกแบบไว้ เมื่อพัฒนาโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะต้องท า
การทดสอบโปรแกรม ติดตั้งโปรแกรม จนกระทั่งการบ ารุงรักษาโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นด้วย ดังนั้น นักพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์จะต้องมีความรู้ด้านซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี 
  3.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operator) ท าหน้าที่ดูแลและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อเกิดปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานของระบบงานจะต้องแจ้งให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแก้ไข นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ยังรวมถึง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ซึ่งท าหน้าที่ป้อนข้อมูล
เข้าสู่ระบบและน าข้อมูลมาจัดท าเป็นรายงาน 
  3.4 ผู้ใช ้(User) เป็นผู้ที่ไม่ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก จะเป็นผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์จากการ
เรียนรู้ การใช้งานตามข้ันตอนของโปรแกรมท่ีนักพัฒนาโปรแกรมเป็นผู้เขียนขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้เอง 
 4. ข้อมูลและข้อสารสนเทศ (Data and Information)  
  4.1 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่ได้จากการรวบรวม ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลข ข้อความ รูปภาพ 
หรือเสียง เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์ท าการประมวลให้ได้สารสนเทศ 
  4.2 สารสนเทศ (Information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลแล้ว ซึ่งในในบางครั้งสารสนเทศ
อาจจะเป็นข้อมูลเพ่ือการประมวลผลให้ได้ข้อสนเทศอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น คะแนนสอบของนักศึกษาเป็นข้อมูล เมื่อ
ผ่านการตัดเกรด จะได้เกรดเป็นสารสนเทศ และเมื่อน าเกรดนักศึกษาไปค านวณหาค่าเฉลี่ย เกรดของนักศึกษาจะเป็น
ข้อมูล และสารสนเทศท่ีได้คือเกรดเฉลี่ย (GPA) 
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ภาพที่ 3.7 แสดงขั้นตอนของสารสนเทศ 

 5. กระบวนการท างาน (Procedure)   
 องค์ประกอบด้านกระบวนการท างาน หมายถึง กระบวนการท างานเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ ในการ
ท างานกับคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จ าเป็นต้องทราบขั้นตอนการท างานเพ่ือให้ได้งานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะมี
ขั้นตอนสลับซับซ้อนหลายขั้นตอน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องมีคู่มือปฏิบัติงาน เช่น คู่มือผู้ใช้ (user manual) หรือ
คู่มือผู้ดูแลระบบ (operation manual) เป็นต้น 
 
  การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แต่ราคาถูกลง ท าให้องค์กรต่างๆ ได้
เห็นความส าคัญในการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการท างาน เพ่ือท าให้ระบบงานสามารถที่จะประมวลผลได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว จึงท าให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในหลายๆ ด้าน แต่ละองค์กรได้น า
ความสามารถของเทคโนโลยีที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ เช่น 
 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านการศึกษา   
 ในสถานศึกษาต่างๆ ได้มีการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 3 ลักษณะ คือ 
  - ใช้ส าหรับผู้เรียน  เพื่อค้นหาความรู้หรือข้อมูลที่สนใจจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์- 
ช่วยสอน  และ  E-Learning 
  - ใช้ส าหรับผู้สอน  เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน  เช่น  การน าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ 
โปรเจคเตอร์เพื่อน าเสนอข้อมูล  
  - ใช้ส าหรับงานด้านการบริหาร  เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา  เช่น  การจัดเก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับสถานศึกษาและผู้เรียน  การประมวลผลคะแนนของผู้เรียน  
 2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านการสื่อสาร   
 ในปัจจุบันนิยมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ร่วมกันหลายๆ เครื่องจนเกิดเป็นเครือข่าย โดยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดมีพ้ืนที่ครอบคลุมทั่วโลกเรียกว่า “อินเตอร์เน็ต” ท าให้คอมพิวเตอร์มีความสารถในการท างาน
มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถทางด้านการติดต่อสื่อสารซึ่งไม่จ ากัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อความเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น แต่สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลายในรูปแบบของมัลติมีเดีย เช่น การดาวน์โหลด
ข้อมูลต่างๆ  
 3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านการบริหารประเทศ   
 รัฐบาลมีนโยบายที่จะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารประเทศในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ
บริหารงานที่มีลักษณะเป็นรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวก เพ่ิมความโปร่งใส และลดปัญหาการคอรัป
ชันของหน่วยงานทางราชการ โดยสามารถแบ่งลักษณะของการท างานเป็นการบริการประชาชน การรับและเผยแพร่
ข้อมูลระหว่างประชาชนกับรัฐบาล และการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐบาล เช่น การช าระ
ภาษีกับกรมสรรพากรผ่านทางเว็บไซต์  
 4. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านสังคมศาสตร์ 
 มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเก็บข้อมูลและช่วยท าการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมศาสตร์ใน
ด้านต่างๆ ช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น การจัดท าสถิติในรูปแบบของ
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กราฟประชากร  
 5. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านวิศวกรรม 
 มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านวิศวกรรมในเกือบทุกข้ันตอนของการท างาน เพ่ือช่วยส่งเสริมการท างานที่ได้
มาตรฐานระดับสากลและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์งานด้านวิศวกรรม  
 6. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านวิทยาศาสตร์ 
 มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลและส่งเสริมการ
ท างานให้แม่นย าและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบส่วนประกอบของธาตุ 
 7. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านการแพทย์ 
 การที่แพทย์มีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงใน
การรักษาผู้ป่วยแล้ว บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานด้านการแพทย์ยังช่วยให้ข้อมูลและช่วยวินิจฉัยโรค
เบื้องต้นผ่านทางเครือข่ายได้อีกด้วย  
 8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับด้านอุตสาหกรรม 
 มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการท างานของเครื่องจักร การค านวณวัตถุดิบ เวลาที่ใช้ในการผลิต 
และผลผลิตที่ได้จากการผลิตมีคุณภาพและมาตรฐานที่แน่นอนตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และยังช่วย
ให้มนุษย์ไม่ต้องท างานที่เสี่ยงต่ออันตรายอีกด้วย 
 9. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านธุรกิจ  จะเห็นได้ว่ามีการส่งเสริมบทบาทของคอมพิวเตอร์ใน 
งานด้านธุรกิจในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง  มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วย 
วางแผน ด้านธุรกิจการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ  และช่วยน าเสนอสินค้าในรูปแบบของเว็บไซต์ ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 10. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านธนาคาร 
 มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านงานส านักงานของธนาคาร การใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า  
ประมวลผลการฝากเงิน การถอนเงินและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประมวลผลแบบทันท ี เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้องและแม่นย า 
 11. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านส านักงาน 
 เพ่ือจัดท าเอกสารงานพิมพ์ งานน าเสนอข้อมูล การเก็บข้อมูล การค านวณและการจัดการข้อมูลที่ใช้ช่วยใน
การตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งช่วยให้การจัดการงานต่างๆ ในส านักงานมีคุณภาพ ประหยัดเวลา และประหยัดทรัพยากร  
 12. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานด้านความบันเทิง 
  - เพลงและภาพยนตร์ ปัจจุบันผู้ใช้นิยมฟังเพลงและดูภาพยนตร์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสะดวก 
ประหยัด ภาพและเสียงมีคุณภาพเทียบเท่ากับสื่ออ่ืนๆ มีการให้บริการดาวน์โหลดเพลงและตัวอย่างภาพยนตร์ จาก
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน  
  - เกมคอมพิวเตอร์  มีการติดตั้งเกมไว้ในคอมพิวเตอร์เพ่ือเล่นคนเดียวและการเล่นผ่านเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์หรือเกมออนไลน์ซึ่งก าลังเป็นที่แพร่หลาย เนื่องจากสามารถเล่นพร้อมๆ กันได้หลายคน 
 
 
 
 


