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งานในองค์กร   กลุ่มนี้จะศึกษามาทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ   สามารถเขียนคําส่ัง
คอมพิวเตอรโ์ดยภาษาต่างๆ ได้  และเป็นนักพัฒนาโปรแกรมใหค้นอื่นเอาไปใช้งาน 
         ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร(์System Analysis) เป็นผู้ที่มีหน้าที่
พิจารณาว่าองค์กรควรจะใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะใดจึงจะเหมาะสม   เกิดประโยชน์สูงสุดและได้
คุณภาพด ี  เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมก่อนส่งงานไปให้โปรแกรมเมอร์ทํางานในส่วนต่อไป 
         ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์(System Manager) เป็นผู้มีหน้าที่บริหารทรัพยากรทุกชนิด
ที่เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
  
สําหรับบคุลากรทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ ประกอบด้วย 
     1 ผู้บริหารระบบ (Administrator)  
            มีหน้าท่ีดูแลระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ การกําหนดนโยบาย วางแผนการควบคมุระบบ
คอมพิวเตอร ์ให้เหมาะสมกับระบบงาน การให้สิทธิในการใช้เครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ แก่กลุ่มผู้ใช้
แต่ละกลุ่ม เนื่องจากผู้ใช้คอมพิวเตอรใ์นศูนย์ฯ ประกอบด้วยเจ้าหน้าของศูนย์ฯนักวิจัยจาก
หน่วยงานต่างๆ นักศึกษาเพื่อเปน็การรักษาความปลอดภัยของระบบจึงมีการกําหนดสิทธิการใช้
เครื่องแก่กลุ่มผู้ใช้ต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารระบบจะต้องมีความรู้เรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตลอดจนโปรแกรมระบบงานประมวลผลข้อมูลที่ใช้ เมื่อใดที่ระบบ
คอมพิวเตอรม์ีปัญหาจะต้องรับผิดชอบค้นหาสาเหตุและแก้ไขให้สําเร็จไป 
       2 ผู้มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Application users) 
             ได้แก่ ผู้ทําหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลดาวเทียม และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีหน้าที่
ต้ังแต่การเตรียมข้อมลู คัดเลือกและแปลข้อมูล การวิเคราะห์แปลภาพ และประมวลผล เพื่อให้
การวิเคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูลดาวเทียมตลอดจนการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ที่ทําหน้าท่ีนี้ นอกจากจะมีความรู้ด้านรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์แล้วต้องมีความเข้าใจระบบการทํางานของโปรแกรม ประมวลผลข้อมูล และระบบ
คอมพิวเตอรเ์ป็นอย่างดีเพราะโปรแกรมประมวลผลอาจมีข้อจํากัดบ้าง หรือไม่สะดวกในการ
ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมซ่ึงโปรแกรมประมวลผล
ส่วนใหญ่จะมส่ีวนที่ให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาโปรแกรมเสริมให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
       3 ผู้มีหน้าที่จัดการระบบฐานข้อมูล (Data Base Management) 
             ทําหน้าท่ีในการสร้างและออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์ควบคุม
การใช้ฐานข้อมูล จัดเก็บตามความต้องการของผู้ใช้ สามารถใหบ้ริการผู้ใช้ได้อย่างรวดเรว็ ดังนั้นผู้
มีหน้าที่จัดการระบบฐานข้อมูลนอกจากมีความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วจะต้องมี
ความรู้ด้านการออกแบบระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลด้วย 
 
   



บทบาทและความสําคญัของบุคลากรคอมพิวเตอร์ 
 
              ปัจจุบันคอมพิวเตอร์เจรญิเติบโตอย่างรวดเร็วในชว่งสิบปีที่ผ่านมา ขนาดของ
คอมพิวเตอรเ์ล็กลงเรื่อยๆ ในขณะที่ขีดความสามารถกลับเพิ่มสูงขึ้น มีการนําคอมพิวเตอรไ์ปใช้ใน
งานต่างๆ มากมายในสํานกังาน บริษัทห้างร้าน  เมื่อมีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันอยา่งมาก 
ความจําเป็นที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ หรือมีประสบการณด้์านคอมพิวเตอร์ก็มีมากตามไป
ด้วย ทําให้ขาดแคลนบคุลากรด้านคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ซ่ึงเราจะพบเห็น
โฆษณาที่ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทํางานด้านการประมวลผลข้อมูลตามหน้าหนังสือพิมพ์ และ
การรับสมัครเข้าฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ของสถาบันต่างๆ ขณะนี้เรายังขาดแคลนนักเขียน
โปรแกรมและนักวิเคราะห์ระบบอีกเป็นจํานวนมาก 
หากพิจารณาลักษณะงานของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์อย่างจรงิจังทั้งระบบ สามารถแบ่งอาชีพ
ของบุคลากรในวงการคอมพิวเตอร์ได้เป็น 3กลุ่ม คือ 
 
1. กลุ่มบุคลากรทางด้านผู้ผลิตฮารด์แวร ์
      บุคลากรด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วยบุคลากรหลายๆ ส่วน ซ่ึงทําหน้าที่แตกต่างกัน 
ดังนี้  
    -นักออกแบบคอมพิวเตอร์ มีหน้าท่ีศึกษาและวางแนวทางการผลิตคอมพิวเตอร์โดยคํานึงถึง
ลักษณะ และประสิทธิภาพการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ใช้ 
    -วิศวกรคอมพิวเตอร ์มีหน้าท่ีแปลงแนวการออกแบบเป็นข้อกําหนดเครือ่ง ออกแบบแผงวงจร 
การใช้ไอซี การใช้หน่วยความจํา และการทํางานรว่มกันกับอุปกรณ์ต่างๆ 
    -ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร ์มีหน้าท่ีนําชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาประกอบกันเป็นเครื่อง
ตามข้อกําหนดของวิศวกร และตรวจสอบการทํางานของเครื่อง 
    -ผู้สนับสนุนด้านการขาย มีหน้าท่ีสนับสนุนการขายเครื่อง ให้บริการติดต้ังเครื่อง ดูแล
ซ่อมแซม อบรมการใช้เครือ่ง ทําเอกสารคู่มือ 
 
ความรู้ของบุคลากรทางด้านผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ ท่ีควรมีดังนี ้
    นักออกแบบคอมพวิเตอร ์และวิศวกรคอมพวิเตอร์ ควรศกึษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ศึกษาออกแบบการคํานวณวงจรอิเล็กทรอนกิส์ วงจรคอมพิวเตอร์ การเขยีนโปรแกรมระบบ การ
เขียนโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร ์การวางเครอืข่าย 
    ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร ์ต้องมีความรู้ทางด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครือ่งมือวัด
และตรวจซ่อมต่างๆ การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 
2. กลุ่มบุคลากรทางด้านผู้ผลิตซอฟตแ์วร ์ บุคลากรด้านผู้ผลิตซอฟต์แวร์ ประกอบด้วยบุคลากร
หลายๆ ส่วน ซ่ึงทําหน้าท่ีแตกต่างกัน ดังนี้  



         2.1 นักวิเคราะห์ระบบ มีหน้าท่ีศึกษาความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งรวบรวมข้อเทจ็จริง
และปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในระบบงานเดิม เพื่อนํามาทําการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่เกดิข้ึน หรือ
ปรับปรุงระบบงานเดิมให้ดีข้ึน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
         2.2 นักออกแบบระบบ มีหน้าท่ีนําผลการวเิคราะห์ความต้องการของผู้ใช้จากนักวิเคราะห์
ระบบ มาทําการออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
         2.3 นักเขียนโปรแกรม มีหน้าท่ีนําระบบที่ได้รับการออกแบบจากนักออกแบบระบบ มา
เขียนเป็นโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมให้ถูกต้องตามที่
ต้องการ 
         2.4 ผู้สนับสนุน ได้แก่ ผู้จําหน่ายซอฟต์แวร ์นักเขียนคู่มอืการใช้ซอฟต์แวร์ ผู้ให้การ
ฝึกอบรมแนะนําการใช้ซอฟต์แวร์ 
 
ความรู้ของบุคลากรผู้ผลิตซอฟตแ์วร์ ที่ควรมีดังนี้ 
       1. นักวเิคราะห์ระบบ ควรมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และตัวระบบงานที่ต้องการประยุกต์
ซอฟต์แวร์เข้ามาใช ้
       2. นักออกแบบระบบ ต้องมีความรู้เรื่องการจัดวางโครงสร้างฐานข้อมูล รู้ระบบการส่งต่อ
ข้อมูล 
       3. นักเขียนโปรแกรม ควรมีความรู้ความชํานาญทางด้านการเขียนภาษาโปรแกรมต่างๆ และ
สามารถเลือกใช้ภาษาโปรแกรมให้เหมาะสมกับระบบงานนั้นๆ โดยรวมแล้วบุคลากรด้านผลิต
ซอฟต์แวร์ควรศึกษาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร ์มีความรู้ด้านการคํานวณทางคอมพิวเตอร์ 
การวางโครงสร้างข้อมูล การเขียนโปรแกรมประยุกต์ การทําใหค้อมพิวเตอรม์ีความรอบรูแ้ละมี
ความสามารถพิเศษที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ การเขียนคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้คอมพวิเตอร์ใน
งานระบบสื่อสารขอ้มูล และการวิเคราะห์โครงข่ายคอมพิวเตอร ์รวมทั้งยังตอ้งเรียนรู้ทางเทคนิค
วิธีการต่างๆ ในการออกแบบซอฟต์แวร์ 
 
3. กลุ่มบุคลากรสนับสนนุ และบริการ 
           กลุ่มบุคลากรสนับสนุน และบริการ เป็นกลุ่มบุคลากรที่ให้การสนับสนุนและบริการ ได้แก่ 
ผู้ที่ทํางานในแผนกประมวลผลข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ผู้ทํางานในบริษัทที่ให้บริการซ่อม
บํารุงรักษา และผู้ทํางานในบริษัทท่ีปรึกษาที่จะช่วยวางระบบและสร้างโปรแกรมให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ ประกอบด้วยบุคลากรหลายๆ ส่วน เช่น 
- ผู้จัดการแผนกประมวลผลข้อมูล  
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ  
- นักโปรแกรมระบบ  
- นักโปรแกรมประยุกต์ด้านต่างๆ  



- วิศวกรระบบ วิศวกรด้านส่ือสารข้อมูล  
- ช่างเทคนิค ฯลฯ 
  
ที่มา : 
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/ubon/anocha_s/ipst2456/u
nit1_peopleware.htm 
 


