
ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 
ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทมาก เช่น มีการใชค้อมพิวเตอร์ในการท างาน ใช้
อินเตอร์เน็ตเพื่อสืบคน้ขอ้มูล หรือรับขนส่งขอ้มูลระหวา่งกนั ตลอดใช่โทรศพัทเ์คร่ืองท่ี(mobile phone) 
หรือโทรศพัทมื์อถือในการติดต่อส่ือสารองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนไดน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
ส่ือสารเขา้มาใชง้านในทุกระดบัชั้นขององคก์ร 
 
 
 
 
         ค าวา่ เทคโนโลยสีารสนเทศ ( Information Technology: IT )เรียกยอ่วา่"ไอที"ประกอบดว้ยค าวา่"
เทคโนโลยี" และค าวา่"สารสนเทศ" น ามาร่วนกนัเป็น"เทคโนโลยสีารสนเทศ" และค าวา่เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication Technology: ICT ) หรือเรียกยอ่วา่"ไอซีที"
ประกอบดว้ยค าท่ีมีความหมายดงัน้ี 
 
 
           เทคโนโลยี( Technology ) หมายถึง การน าความรู้ดา้นวทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์นการพฒันาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ วธีิการและกระบวนการ  
           สารสนเทศ( Information ) หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีเกดจากการน าขอ้มูลมาผา่นกระบวนการต่างๆ อยา่งมี
ระบบ  
          เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง การน าความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์มาประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้างหรือจดัการ
สารสนเทศอยา่งเป็นระบบและรวดเร็ว โดยอาศยัเทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์   
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ตามแผน่แม่บท เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารประเทศไทย 
พ.ศ. 2545-2549 หมายถึง เทคโนโลยเีก่ียวขอ้งกบัข่าวสารขอ้มูล และการส่ือสารนบัตั้งแต่การสร้าง การ
น ามาวเิคราะห์หรือการประมวลผล  
 
 
1.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 
          ระบบสารสนเทศ เป็นระบบท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานโดยใช่เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร ระบบสารสนเทศประกอบดว้ย 
 



 
 
            1.2.1 ฮาร์ดแวร์ ( hardware ) หมายถึง ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ เช่น คียบ์อร์ด 
( keyboand ) เมาส์ ( mouse ) จอภาพ ( monitor ) เป็นตน้ รวมทั้งอุปกรณ์ส่ือสารส าหรับเช่ือมโยง
คอมพิวเตอร์เขา้เป็นเครือข่าย เช่น โมเด็ม ( modem ) และ สายสัญญาณ 
 

 
 
 
            1.2.2 ชอฟต์แวร์ ( soflware ) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่ง ( instruction ) ท่ีใช่ควบคุมการท างาน
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ ชุดค าสั่งจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
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             ซอฟต์แวร์ระบบ ( system software ) หมายถึงชุดค าสั่งท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งต่างๆ และท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์
ระบบแบ่งออกเป็น 
 
             1) ระบบปฏิบัติการ ( Operating System: OS ) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการท างานของ
อุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ทั้งหมดภายในคอมพิวเตอร์ ตวัอยา่งระบบปฏิบติัการ เช่น วนิโดวส์ ( Windowns ) ลิ
นุกซ์ ( Linux ) และ แมคโอเอส ( Mac OS ) 

 
 
            2) โปรแกรมอรรถประโยชน์ ( utilities program ) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยเสริมการท างานของ
คอมพิวเตอร์ หรือช่วยเสริมการท างานอ่ืนๆใหมี้ความสามารถใช่วานไดส้ะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน  
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             3)โปรแกรมขับอุปกรณ์ หรือดีไวซ์ไดร์ฟเวอร์ ( device driver ) เป็นโปรแกรมท่ีช่วยในการติดตั้ง
ระบบเพื่อใหค้อมพิวเตอร์สามารถติดต่อหรือใช่งานอุปกรณ์ต่างๆ  

 
 
               4) โปรแกรมแปลภาษา เป็นโปรแกรมท่ีท าหนา้ท่ีแปลโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนดว้ยภาษาคอมพิวเตอร์
ระดบัสูงใหเ้ป็นรหสัท่ีอยูใ่นรูปแบบท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถท างานได ้ดงัรูป  ตวัอยา่งตวัแปลภาษา เช่น 
ตวัแปลภาษาจาวา ตวัแปลภาษาซี  

 
 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-3wNclcFSXQw/T9cnzh8uuvI/AAAAAAAAADE/YDdLcXgcwEc/s1600/images.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-QQb0I2RUjWs/T9cp5Am_efI/AAAAAAAAADM/fS_iqPrjgqw/s1600/H435H512P.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-bSqnJ7oIX0I/T9crEPs-2SI/AAAAAAAAADU/j4mNRpAvvn4/s1600/images+(3).jpg


 
              ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software) หมายถึง ชุดค าสั่งท่ีเขียนข้ึนเพื่อใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์
ท างานตามวตัถุประสงคเ์ฉพาะอยา่ง ซอฟตแ์วร์ประยกุตอ์าจเขียนข้ึนโดยใชโ้ปรแกรม  ภาษาคอมพิวเตอร์ 
เช่น เบสิก (Basic) ปาสคาล (Pascal) โคบอล (Cobol) ซี (C) ซีพลสัพลสั (C++) และจาวา (Java) ซอฟตแ์วร์
ประยกุตแ์บ่งตามกลุ่มการใชง้านไดด้งัตารางท่ี 1.1 

 
 
            1.2.3 ข้อมูล (data) ขอ้มูลจะถูกรวบรวมและป้อนเขา้สู่เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยผา่นอุปกรณ์ของ
หน่วยรับเขา้ เช่น คียบ์อร์ด เมาส์ และสแกนเนอร์ (scanner) ขอ้มูลตอ้งมีโครงสร้างในการจดัเก็บท่ีเป็นระบบ
เพื่อการสืบคน้ท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บอยูใ่นหน่วยความจ า (memory unit) ก่อนท่ีจะ
ถูกยา้ยไปเก็บท่ีหน่วยเก็บขอ้มูล (storage unit) เช่น ฮาร์ดดิสก ์และแผน่ซีดี (Compact Disc: CD)  
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             1.2.4 บุคลากร  (people)บุคลากรเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของระบบสารสนเทศ ในท่ีน้ี
หมายถึงบุคลากรท่ีเป็นผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ ดงัรูป  บุคลากรท่ีเป็นผูพ้ฒันาระบบสารสนเทศ จะตอ้งมี
ความรู้ความสามารถในการพฒันาระบบสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพใหส้ามารถท างานไดต้ามความ
ตอ้งการของผูใ้ชใ้ชง่้ายและสะดวก ส่วนผูใ้ชต้อ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการใชง้าน
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งจึงจะเกิดสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์  
 

 
 
             1.2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (procedure) ระบบสารสนเทศตอ้งมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเป็น
ล าดบัขั้นชดัเจน เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย และด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานการณ์
ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูล ขั้นตอนการท าส าเนาขอ้มูล ขั้นตอนการปฏิบติั
เม่ือขอ้มูลไดรั้บความเสียหาย หรือเม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เกิดการช ารุดเสียหาย ขั้นตอน
ต่างๆ เหล่าน้ีควรไดรั้บการรวบรวมและจดัท าใหเ้ป็นรูปเล่ม  
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1.3 ประโยชน์และตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
 
 
             1.3.1 ด้านการศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารถูกน ามาใชเ้พื่ออ านวยความสะดวกใน
การบริหารดา้นการบริหารดา้นการศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน และระบบการจดัตารางสอน นอกจากน้ี
ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มโอกาสทางดา้นการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
 

 
 
 
             1.3.2 ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารถูกน ามาใชเ้ร่ิมตั้งแต่การ
ท าทะเบียนคนไข ้การรักษาพยาบาลทัว่ไป ตลอดจนการวนิิจฉยัและรักษาโรคต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
แม่นย  า นอกจากน้ียงัใชใ้นหอ้งทดลอง การศึกษาและการวจิยัทางการแพทย ์งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี 
สามารถคน้ควา้ขอ้มูลทางการแพทย ์รักษาคนไขด้ว้ยระบบการรักษาทางไกลตลอดเวลาผา่นเครือข่ายการ
ส่ือสาร เคร่ืองเอกซเรยค์อมพิวเตอร์ท่ีเรียกวา่ อีเอ็มไอสแกนเนอร์ (EMI scanner) ถูกน ามาถ่ายภาพสมอง
มนุษยเ์พื่อตรวจหาความผดิปกติในสมอง 
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             1.3.3 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารถูกน ามาใชป้ระโยชน์
ในดา้นเกษตรกรรม เช่น การจดัท าระบบขอ้มูลเพื่อการเกษตรและพยากรณ์ผลผลิตดา้นการเกษตร 
นอกจากน้ียงัช่วยพฒันาความกา้วหนา้ทางดา้นอุตสาหกรรม การประดิษฐหุ่์นยนตเ์พื่อใชท้  างานบา้น และ
หุ่นยนตเ์พื่องานอุตสาหกรรมท่ีตอ้งเส่ียงภยัและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ เช่น โรงงานสารเคมี โรงผลิตและ
การจ่ายไฟฟ้า รวมถึงงานท่ีตอ้งท าซ ้ าๆ  
 

 
 
            1.3.4 ด้านการเงินธนาคาร เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารถูกน ามาใชใ้นดา้นการเงินและการ
ธนาคาร โดยใชช่้วยดา้นการบญัชี การฝากถอนเงิน โอนเงิน บริการสินเช่ือ และเปล่ียนเงินตรา บริการ
ข่าวสารธนาคาร การใชค้อมพิวเตอร์ดา้นการเงินการธนาคารท่ีรู้จกัและนิยมใชก้นัทัว่ไป เช่น บริการฝาก
ถอนเงิน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์  
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             1.3.5 ด้านความมั่นคง มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารกนัอยา่งแพร่หลาย เช่น ใชใ้น
การควบคุมประสานงานวงจรส่ือสารทหาร การแปลรหสัลบัในงานจารกรรมระหวา่งประเทศ การส่ง
ดาวเทียมและการค านวณวถีิโคจรของจรวดไปสู่อวกาศ ส านกังานต ารวจแห่งชาติของประเทศไทยมีศูนย์
ประมวลข่าวสาร มีระบบจดัท าทะเบียนปืน ทะเบียนประวติัอาชญากร ท าใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วใน
การสืบคน้ขอ้มูลเพื่อการสืบสวนคดีต่างๆ  
 

 
 
             1.3.6 ด้านการคมนาคม มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเดินทาง 
เช่น การเดินทางโดยรถไฟ มีการเช่ือมโยงขอ้มูลการจองท่ีนัง่ไปยงัทุกสถานี ท าใหส้ะดวกต่อผูโ้ดยสาร การ
เช็คอินของสายการบิน ไดจ้ดัท าเคร่ืองมือท่ีสะดวกต่อลูกคา้ ในรูปแบบของการเช็คอินดว้ยตนเอง   
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               1.3.7 ด้านวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการ
ออกแบบ หรือจ าลองสภาวะการณ์ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเม่ือเกิดแผน่ดินไหว โดยการ
ค านวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกลเ้คียงความจริง 
 

 
 

   1.3.8 ด้านการพาณชิย์ องคก์รในภาคธุรกิจใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ในการบริหารจดัการ เพื่อช่วยเพิ่มความยดืหยุน่ใหก้บัองคก์รในการท างาน ท าใหก้ารประสานงานหรือการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานในองคก์รหรือระหวา่งองคก์รเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัสามารถใชป้รับปรุงการใหบ้ริการกบัลูกคา้ทัว่ไป ส่ิงเหล่าน้ีนบัเป็นการสร้างโอกาสความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร  
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1.4 แนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   
 
               1.4.1 ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เม่ือพิจารณาเครือข่ายการส่ือสารทัว่ไปจาก
อดีตจนถึงปัจจุบนั เห็นไดช้ดัวา่มนุษยใ์ชอุ้ปกรณ์การส่ือสารแบบพกพามากข้ึนเร่ือยๆ เร่ิมจากวทิยเุรียกตวั 
(pager) ซ่ึงเป็นเคร่ืองรับขอ้ความ มาเป็นถึงโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี อุปกรณ์ส่ืสารชนิดน้ีไดถู้กพฒันาจนสามารถ
ใชง้านดา้นอ่ืนๆได ้นอกจากการพดูคุยธรรมดา โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรุ่นใหม่สามารถใชถ่้ายรูป ฟังเพลง ฟังวทิย ุ
ดูโทรทศัน์ บนัทึกขอ้มูลสั้นๆ บางรุ่นมีลกัษณะเป็นเคร่ืองช่วยงานส่วนบุคคล (Personal Digital Assistant : 
PDA) ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ตได ้อีกทั้งยงัมีหนา้จอแบบสัมผสั ท าใหส้ะดวกต่อการใชง้านมาก
ข้ึน บางรุ่นมีอุปกรณ์สไตลสั (stylus)  
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                1.4.2 ด้านระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ระบบเคร่ืองข่ายคอมพิวเตอร์ในอดีตมงัเป็นระบบท่ีใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อตรงโดยจุดเดียว (stand alone) ต่อมามีการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์เขา้ดว้ยกนั
ภายในองคก์ร เพื่อท าใหส้ามารถใชข้อ้มูลร่วมกนั หรือใชเ้คร่ืองพิมพร่์วมกนั จนเกิดเป็นระบบรับและ
ใหบ้ริการ หรือท่ีเรียกวา่ระบบรับ-ใหบ้ริการ (client-server system) โดยมีเคร่ืองใหบ้ริการ (server) และ
เคร่ืองรับบริการ (client) การใหบ้ริการบนเวบ็ก็น าหลกัการของระบบรับ-ใหบ้ริการมาใชช่้วยใหก้ารท างาน
ง่ายข้ึน สะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถท างานจากท่ีใดก็ไดโ้ดยผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเวบ็เซอร์เวอร์ 
(web server) เป็นเคร่ืองใหบ้ริการ 
 

 
 
                 1.4.3 ด้านเทคโนโลยี ระบบท างานอตัโนมติัท่ีสามารถตดัสินใจไดเ้องจะเขา้มาแทนท่ีมากข้ึน เช่น 
ระบบแนวน าเส้นทางจราจร ระบบจอดรถ ระบบตรวจหาต าแหน่งของวตัถุ ระบบควบคุมความปลอดภยั
ภายในอาคาร ระบบท่ีท างานอตัโนมติัเช่นน้ี อาจกลายเป็นระบบหลกัในการด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ 
โดยเขา้มาแทนท่ีการท างานของมนุษย ์มีการเช่ือมต่ออยา่งกวา้งขวางไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่ท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
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1.5 ความเปลีย่นแปลงจากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร   
 
 
           ความกา้วหนา้ของอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสรเทศและการส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว เพื่อนสนอง
ความตอ้งการดา้นต่างๆ ของผูใ้ชปั้จจุบนัซ่ึงมีจ านวนผูใ้ชง้านเทคโนโลยสีารสรเทศและการส่ือสารทัว่โลก
ประมาณพนัลา้นคน และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี ผูใ้ชส้ามารถใชง้านอุปกรณ์ดงักล่าวไดทุ้กท่ี ทุกเวลา จึงท าให้
เกิดความเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆทั้งท่ีเกิดประโยชน์และโทษ เช่น 
 
 
 
 
           1. ด้านสังคม สภาพเสมือนจริง การใชอิ้นเตอร์เน็ตเช่ือมโยงการท างานต่างๆ จนเกิดเป็นสังคมท่ี
ติดต่อผา่นทางอินเตอร์เน็ต หรือท่ีรู้จกักันวา่ ไซเบอร์ฺสเปช (cyber space) ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆ เช่นการพดู การ
ช้ือสินคา้ และบริการ การท างานผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท าใหเ้กิดสภาพท่ีเสมือนจริง (virtual) เช่น เกมส์
เสมือนจริง หอ้งเรียนเสมือนจริง ซ่ึงท าใหล้ดเวลาในการเดินทางและสามารถใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลา  
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            2. ด้านเศรษฐกจิ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส่งผลใหเ้กิดสังคมโลกาภิวฒัน์
(globalization) เพราะสามารถชมข่าว ชมรายการโทรทศัน์ท่ีส่งกระจายผา่นดาวเทียมของประเทศต่างๆ ได้
ทัว่โลก สามารถรับรู้ข่าวสารไดท้นัที ใชอิ้นเทอร์เน็ตในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนั ระบบเศรษฐกิจซ่ึงแต่
เดิมมีขอบเขตจ ากดัภายในประเทศ ก็กระจายเป็นเศรษฐกิจโลก เกิดกระแสการหมุนเวยีนแลกเปล่ียนสินคา้
และบริการอยา่งรวดเร็วและกวา้งขวาง ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกจึงเช่ือมโยงและผกูพนักนัมาก
ข้ึน  
 

 
 
             3. ด้านส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีประโยชน์ในดา้นธรรมชาติและและ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น ระบบป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ัง โดยใชภ้าพถ่ายดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศ ร่วมกบั
การจดัเก็บรักษาขอ้มูลระดบัน ้าทะเล ความสูงของคล่ืนจากระบบเรดาร์ เป็นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุ และน า
ขอ้มูลมาวางแผนและสร้างระบบเพื่อป้องกนัการกดัเซาะชายฝ่ังแต่ละแห่งไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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1.6 ตัวอย่างอาชีพทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 
         ตลาดแรงงานตอ้งการผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยา่งแทจ้ริง 
ซ่ึงงานดา้นน้ีจะรวมถึง งานดา้นการออกแบบโปรแกรมต่างๆ โปรแกรมใชง้านบนเวบ็ งานดา้นการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ งานดา้นฐานขอ้มูล งานดา้นระบบเครือข่ายทั้งในและนอกองคก์ร รวมถึงการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย ดงันั้นองคก์รจึงมีความตอ้งการบุคลากรท่ีมี
ความรู้ ความสามารถในการบริหารจดัการ และพฒันาซอฟตแ์วร์ เพื่อใชง้านดา้นต่างๆขององคก์ร ตวัอยา่ง
อาชีพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เช่น 
 
          1. นักเขียนโปรมแกรมหรือโปรแกรมเมอร์ (programmer) 
ท าหนา้ท่ีในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นงานดา้นต่างๆ เช่น โปรมแกรมเก่ียวกบัการซ้ือขาย
สินคา้ โปรแกรมท่ีใชก้บังานดา้นบญัชี หรือโปรแกรมท่ีใชก้บัระบบงานขนาดใหญ่ขององคก์ร  
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           2. นักวเิคราะห์ระบบ (system analyst) 
ท าหนา้ท่ีในการศึกษาวเิคราะห์และพฒันาระบบสารสนเทศ นกัวเิคราะห์ระบบจะท าการวเิคราะห์ระบบงาน
และออกแบบระบบสารสนเทศใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ซ่ึงอาจรวมถึงงานดา้นการออกแบบ
ฐานขอ้มูลดว้ย 

 
 
 
            3. ผู้ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (database administrator) 
ท าหนา้ท่ีบริหารและจดัการฐานขอ้มูล (database) รวมถึงการออกแบบ บ ารุงรักษาขอ้มูล และการดูแลระบบ
ความปลอดภยัของฐานขอ้มูล เช่น การก าหนดบญัชีผูใ้ช ้การก าหนดสิทธ์ิผูใ้ช้ 

 
 
            4. ผู้ดูแลและบริหารระบบ(system administrator) 
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ท าหนา้ท่ีบริหารและจดัการระบบคอมพิวเตอร์ในองคก์ร โดยดูแลการติดตั้งและบ ารุงรักษาระบบปฎิบติัการ 
การติดตั้งฮาร์ดแวร์ สร้าง ออกแบบและบ ารุงรักษาบญัชีผูใ้ช ้ส าหรับองคก์รขนาดเล็กเจา้หนา้ท่ีความคุม
ระบบอาจตอ้งดูแลและบริหารระบบเครือข่ายดว้ย  
 

 
 
 
 
              5. ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย (network administrator) 
ท าหนา้ท่ีบริหารและจดัการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และดูแลรักษาความปลอดภยัของระบบ
เครือข่ายขององคก์ร เช่น ตรวจสอบการใชง้านเครือข่ายของพนกังานและติดตั้งโปรแกรมป้องกนัผูบุ้กรุก
เครือข่าย 
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               6. ผู้พฒันาและบริหารระบบเวบ็ไซต์ (webmaster) 
ท าหนา้ท่ีออกแบบพฒันา ปรับปรุงและบ ารุงรักษาเวบ็ไซตใ์หมี้ความทนัสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งมีการ
ปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 
 
               7. เจ้าหน้าทีเ่ทคนิค (technician) 
ท าหนา้ท่ีซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆและแกไ้ขปัญห าท่ี
อาจเกิดจากการใชอุ้ปกรณ์คอมพิวเตอร์ในองคก์ร 

 
 
            8. นักเขียนเกม (game maker) 
ท าหนา้ท่ีเขียนหรือพฒันาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัน้ีการเขียนโปรมแกรมคอมพิวเตอร์เป็น
อาชีพไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในประเทศไทย 
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