
 

 

 คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีส ำคัญที่มีบทบำทอย่ำงมำก
ในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่ำคนทุกเพศทุกวัยมีโอกำสได้สัมผัสกับ
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศท้ังสิ้น โดยเด็กๆ จะ
คุ้นเคยกับเกมคอมพิวเตอร์ ผู้ใหญ่ในวัยท ำงำนจะคุ้นเคยกับ
โปรแกรมส ำเร็จรูปท่ีใช้ในส ำนักงำน นอกจำกนี้เครื่องใช้ไฟฟ้ำ
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกชนิดก็มีระบบคอมพิวเตอร์
เข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย จึงท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ เร่งศึกษำและ
พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนคอมพิวเตอร์ สถำบันกำรศึกษำเปิดสอนหลักสูตรด้ำน
คอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับภำวกำรณ์ตลำดที่ต้องกำรบุคลำกรทำงคอมพิวเตอร์เข้ำท ำงำนในหน่วยงำน องค์กร 
หรือบริษัท และมีกำรผลิตกำรผลักดันให้บุคลำกรได้พัฒนำควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์มำกยิ่งขึ้น ท ำให้
บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนร่วมกับเทคโนโลยีท่ีมีควำมทันสมัยได้ต่อไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย

 คอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติดังนี้

 1. คอมพิวเตอร์ท ำงำนด้วยควำมเร็วสูง  คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ท ำ
ให้ควำมเร็วในกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภำพมำกกว่ำในอดีต ตั้งแต่กำรน ำข้อมูลเข้ำไป
ประมวลผลจนได้ผลลัพธ์ออกมำ 

 2. คอมพิวเตอร์ท ำงำนอย่ำงถูกต้องแม่นย ำ  โดยคอมพิวเตอร์ท ำงำนตำมค ำส่ังท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้นมำ 
ถ้ำป้อนข้อมูลหรือชุดค ำสั่งท่ีถูกต้อง คอมพิวเตอร์ก็จะปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องเช่นกัน 

 3. คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลได้จ ำนวนมำก  โดยคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลประเภทจำน
แม่เหล็ก (Magnetic disks) และไมโครชิป ซึ่งถือว่ำเป็นหน่วยส ำรองข้อมูลท่ีมีประสิทธิภำพสูง สำมำรถเก็บ
ข้อมูลได้ในปริมำณมำก 

 4. คอมพิวเตอร์ช่วยลดต้นทุน  ในกำรปฏิบัติงำน
บำงประเภทหำกใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรประมวลผลจะ
คุ้มค่ำกว่ำกำรใช้บุคลำกรหลำยๆ คน เช่น กำรผลิตสินค้ำ
ด้วยเครื่องจักรอุตสำหกรรมแทนกำรผลิตด้วยกำรใช้
แรงงำนคน ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยได้ในระยะยำว 
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 กำรเลือกประกอบอำชีพในอนำคตจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องส ำรวจตนเองว่ำมีควำมสนใจงำนด้ำน
คอมพิวเตอร์หรือไม่ เพียงใด และควรทรำบถึงควำมต้องกำรทำงด้ำนวิชำกำรว่ำมีศำสตร์ใดบ้ำงท่ีมี
ควำมสัมพันธ์กับอำชีพด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันเกือบทุกสำขำวิชำได้มีกำรน ำคอมพิวเตอร์มำ
ประยุกต์ใช้และจัดหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน สำขำวิชำหลักๆ ท่ีเกือบทุก
สถำบันจะเปิดให้เลือกศึกษำและมีควำมเกี่ยวข้องกับอำชีพทำงคอมพิวเตอร์อย่ำงชัดเจน ได้แก่ 

 สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)  ศึกษำเกี่ยวกับกำร
ออกแบบผังงำน ท้ังทำงด้ำนเครือข่ำยและสถำปัตยกรรมภำยในของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบกำรผลิต
อุปกรณ์ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กำร์ดหรือแผงวงจรเพื่อควบคุม
ระบบคอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำและเขียนโปรแกรมหรือชุดค ำสั่งท่ีจะท ำให้สำมำรถติดต่อกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยผู้ท่ีจบสำขำวิชำนี้มักจะท ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 
บริษัทหรือหน่วยงำนเอกชน และหน่วยงำนรัฐบำลในต ำแหน่งวิศวกรระบบ (System Engineer) และ
ผู้จัดกำรระบบเครือข่ำย (System or Network Manager) 

 สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (Computer Science)  ศึกษำเกี่ยวกับเทคนิคกำร
ท ำงำนของคอมพิวเตอร์ กำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ประเภทต่ำงๆ กำรซ่อมบ ำรุง
คอมพิวเตอร์ ผู้สนใจศึกษำสำขำวิชำนี้ควรเป็นผู้ท่ีมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ผลิตอุปกรณ์ใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์
ในวงกำรวิทยำศำสตร์ โดยน ำมำปรับเข้ำกับระบบกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงกลมกลืนหรืออำศัย
โปรแกรมเมอร์ ซึ่งผู้ที่จบสำขำวิชำนี้เป็นท่ีต้องกำรของท้ังภำคเอกชนและภำครัฐ เพื่อพัฒนำงำนทำงด้ำน
วิทยำกำรให้ก้ำวหน้ำด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนักออกแบบและวิเครำะห์ระบบ 
(System Analysis and Design) และโปรแกรมเมอร์ (Programmer) 

 สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)  เป็นทำงเลือกใหม่ส ำหรับผู้ท่ีสนใจ
ศึกษำทำงคอมพิวเตอร์ท่ีต้องกำรเปลี่ยนทัศนคติด้ำนอำชีพ สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะเน้นควำมรู้ด้ำน
โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เพื่อพัฒนำโปรแกรมให้เหมำะสมในกำรใช้งำนเฉพำะ
หน่วยงำนนั้นๆ กล่ำวคือ เมื่อหน่วยงำนใดต้องกำรโปรแกรมเพื่อใช้งำนเฉพำะด้ำนของตนเอง ก็จะให้บริษัท
ส ำหรับเขียนโปรแกรมช่วยออกแบบและวิเครำะห์ระบบงำน พร้อมท้ังเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยรองรับกำร
ท ำงำนให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น ผู้ท่ีศึกษำจบในสำขำวิชำนี้มักจะท ำงำนอยู่ในบริษัทเอกชนท่ีท ำธุรกิจ
เกี่ยวกับกำรรับจ้ำงออกแบบและเขียนโปรแกรมในต ำแหน่งต่ำงๆ เช่น โปรแกรมเมอร์ ช่ำงซ่อมบ ำรุง 
ผู้จัดกำรทำงด้ำนสำรสนเทศ ผู้ออกแบบและพัฒนำระบบ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำน 



 

 

 

 โดยทัว่ไปภำยในหน่วยงำนหรือองค์กำรที่มีระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งบุคลำกรเป็น 3 ฝ่ำย คือ ฝ่ำย
วิเครำะห์และออกแบบระบบ ฝ่ำยโปรแกรม  และฝ่ำยปฏิบัติงำนเครื่องและบริกำร 

 ฝ่ำยวิเครำะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
 ฝ่ำยวิเครำะห์และออกแบบระบบ เป็นผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีวำงระบบงำนคอมพิวเตอร์ให้เหมำะสมกับ
หน่วยงำน ซึ่งพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ (User) และจำกปัญหำท่ีเกิดขึ้นกับระบบงำน
เดิมที่มีอยู่แล้วจึงออกแบบระบบงำนใหม่ นอกจำกนี้ยังต้องเสนอแนะหรือแนะน ำฮำร์ดแวร์ท่ีหน่วยงำนมีอยู่ 
เพื่อคัดสรรและใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่ำงมีคุณภำพ ดั้งนั้นฝ่ำยวิเครำะห์และออกแบบระบบจึงควรมี
ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เป็นบุคลำกรท่ีมีอำวุโส เพรำะถือเป็นผู้บริหำรระดับบนของหน่วยงำน 
และเป็นท่ีไว้วำงใจของหน่วยงำน บุคลำกรในฝ่ำยวิเครำะห์และออกแบบระบบมีดังนี้ 

1. นักวิเครำะห์ระบบ (System Analyst)  เป็นผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีวิเครำะห์ระบบกำรท ำงำนของ
คอมพิวเตอร์ โดยศึกษำปัญหำท่ีเคยเกิดขึ้นในระบบ ตลอดจนหำแนวทำงแก้ไขและปรับปรุงระบบงำนเดิม
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น บำงครั้งในหน่วยงำนอำจมีกำรออกแบบและสร้ำงระบบงำนใหม่ เมื่อสร้ำง
ระบบงำนเสร็จแล้วจะน ำระบบงำนนั้นส่งให้โปรแกรมเมอร์เพื่อเขียนโปรแกรมตำมท่ีนักวิเครำะห์ระบบ
ออกแบบไว้ต่อไป สำขำวิชำท่ีสนับสนุนกำรประกอบอำชีพนักวิเครำะห์ระบบได้แก่ สำขำวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำขำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสำขำอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ นักวิเครำะห์ระบบ
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1 นักวิเครำะห์ระบบที่
เป็นบุคลำกรภำยในองค์กำร     
(Staff employee within the 
organization)  คือ บุคคลท่ี
หน่วยงำนจ้ำงมำให้ปฏิบัติงำนเป็น
ประจ ำในหน่วยงำนนั้นๆ เพื่อท ำ  
หน้ำท่ีวิเครำะห์ระบบงำนและ
ออกแบบระบบงำนใหม่ๆ ให้กับ
หน่วยงำนนั้นๆ โดยเฉพำะ 
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1.2 นักวิเครำะห์ระบบที่เป็นที่ปรึกษำภำยนอก (Outside or external consultant)  คือ 
บุคคลท่ีหน่วยงำนจ้ำงมำเพื่อสร้ำงหรือปรับปรุงงำนใดงำนหนึ่งโดยเฉพำะ โดยให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะ
แก่ผู้บริหำร และอำจท ำหน้ำท่ีประเมินผลควำมต้องกำรของหน่วยงำนด้วย 

 นักวิเครำะห์จะต้องประสำนงำนกับโปรแกรมเมอร์ เพื่อให้โปรแกรมเมอร์สร้ำงงำนได้ตรงกับท่ี
นักวิเครำะห์ระบบออกแบบไว้มำกที่สุด กำรประสำนงำนอย่ำงมีคุณภำพ นักวิเครำะห์ระบบควรมีควำมรู้
เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ 

 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)  
เพื่อให้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นและเลือกสรร
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เหมำะสมกับงำนของ
หน่วยงำน 

 โปรแกรมค ำสั่งงำน (Software)  กำร
ระบุค ำส่ังหรือโปรแกรมท่ีถูกต้องจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์
ท่ีท่ีถูกต้องตรงตำมควำมต้องกำรมำกยิ่งขึ้น ซึ่ง
นักวิเครำะห์ระบบจ ำเป็นท่ีจะต้องให้รำยละเอียด
เกี่ยวกับโปรแกรมนั้นๆ แก่โปรแกรมเมอร์ 

 ระบบข้อมูลและข้อสนเทศ (Information System)  นักวิเครำะห์ระบบจะต้องออกแบบระบบ 
เพื่อให้ได้ข้อสนเทศหรือระบบข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อหน่วยงำน ซึ่งจะต้องทรำบเกี่ยวกับหลักและวิธีกำร
ออกแบบระบบข้อมูลและข้อสนเทศด้วย 

2. ผู้จัดกำรโครงกำร (Project Manager)  เป็นผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีบริหำรโครงกำรให้ด ำเนินไปตำม
แผนงำนท่ีก ำหนดไว้ ในขณะท่ีโครงกำรก ำลัง
ด ำเนินกำรอยู่นั้น ผู้จัดกำรโครงกำรจะต้องคอยควบคุม
ให้ระบบงำนด ำเนินไปอย่ำงปกติไม่ให้เกิดข้อผิดพลำด
ใดๆ และต้องอยู่ในงบประมำณท่ีวำงแผนไว้จนกระท่ัง
งำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นจน
สิ้นสุดโครงกำร ส ำหรับหน่วยงำนท่ีมีขนำดไม่ใหญ่
ผู้จัดกำรโครงกำร  อำจจะเป็นคนเดียวกันกับ
นักวิเครำะห์ระบบ 
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3. ผู้บริหำรฐำนข้อมูล (DBA : Database Administrators)  เป็นผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลและจัดกำร
เกี่ยวกับฐำนข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ท่ีศูนย์กลำงให้สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สะดวกต่อกำรเรียกใช้ข้อมูล ผู้บริหำรฐำนข้อมูลควรมีควำมเชี่ยวชำญในกำรออกแบบ พัฒนำ และขัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่ำงเป็นระบบระเบียบ และต้องสำมำรถออกแบบตำรำง (Table) เพื่อใช้ในกำรจัดเก็บข้อมูลได้
เหมำะสม สำมำรถก ำหนดคิวรี (Queries) และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของหน่วยงำนในกำรสืบค้น
ข้อมูลต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรใช้งำนกับชุดค ำสั่งของภำษำ SQL ได้ และที่ส ำคัญที่สุด คือ สำมำรถจัดกำร
แก้ปัญหำในกรณีท่ีฐำนข้อมูลขัดข้องหรือเกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรเรียกใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำก
ข้อมูลที่ใช้ในหน่วยงำนหรือองค์กรมีจ ำนวนมำก ข้อมูลบำงส่วนอำจเป็นควำมลับและมีควำมส ำคัญต่อ
หน่วยงำนหรือองค์กร ผู้บริหำรฐำนข้อมูลจึงต้องพัฒนำขั้นตอนกำรท ำงำนเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำข้อมูลท่ี
ถูกป้อนเข้ำไปในระบบจะไม่สูญหำยเพื่อควำมมั่นคงของหน่วยงำนหรือองค์กร 

4. ผู้จัดกำรฝ่ำยสำรสนเทศ 
(IT/IS Manager)  เป็นผู้ท่ีมีควำมรู้
และควำมเข้ำใจในระบบบริหำรของ
องค์กรเป็นอย่ำงดี เพื่อให้สำมำรถจัด
วำงบุคลำกรให้เหมำะสมกับต ำแหน่ง
งำน โดยมำกผู้จัดกำรฝ่ำยสำรสนเทศ
มักเป็นบุคคลท่ีมีควำมอำวุโสในด้ำน
กำรบริหำร ซึ่งมีควำมรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบ
เครือข่ำย และคอมพิวเตอร์ เพรำะ
ต้องน ำระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กร

ท่ีมีอยู่มำประยุกต์ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

5. ผู้จัดกำรระบบเครือข่ำย (System or Network Manager) ผู้บริหำรระบบ (System 
Administrators) หรือผูบ้ริหำรเครือข่ำย (Network Administrators)  เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีดูแลและ
บ ำรุงรักษำระบบเครือข่ำยให้สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และช่วยแก้ปัญหำในกรณีท่ีระบบเกิด
ขัดข้อง 
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 ฝ่ำยโปรแกรม  (Programming) 
เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีรับระบบงำนจำกฝ่ำย

วิเครำะห์และออกแบบระบบจัดท ำไว้มำเขียน
โปรแกรม เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนตำม   
ท่ีออกแบบไว้ บุคลำกรท่ีอยู่ในฝ่ำยนี้ได้แก่ 
โปรแกรมเมอร์ (Programmer) เป็นผู้ท่ีมี 
ควำมเชี่ยวชำญในกำรเขียนโปรแกรมภำษำ 
คอมพิวเตอร์ เช่น ภำษำจำวำ (JAVA) ภำษำซี 
(C) ภำษำวิชวลเบสิก (VISUAL BASIC) ภำษำเอสคิวแอล (SQL) และภำษำคอมพิวเตอร์อื่นๆ ท่ีสำมำรถ
สร้ำงโปรแกรมและมอดูลกำรท ำงำนเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปรแกรมเมอร์ท่ีดี
ควรเป็นผู้ท่ีมีวินัยในตนเอง เชื่อฟังค ำสั่งของหัวหน้ำงำนหรือเจ้ำนำย และต้องปฏิบัติตำมแผนงำนท่ีฝ่ำย
วิเครำะห์และออกแบบระบบได้ออกแบบไว้ เพื่อให้งำนท่ีได้เป็นไปอย่ำงมีระบบ มีระเบียบ และถูกต้อง 

โปรแกรมเมอร์แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ โปรแกรมเมอร์ระดับต้น (Junior Programmer) และ
โปรแกรมเมอร์ระดับอำวุโส (Senior Programmer) ในหน่วยงำนท่ีมีขนำดใหญ่บำงแห่งอำจแบ่ง
โปรแกรมเมอร์เป็นกลุ่มๆ ดังนี้ 

1. โปรแกรมเมอร์ด้ำนโปรแกรมระบบ 
(System Programmer)  ท ำหน้ำท่ีดูแล ปรับปรุง
และแกไ้ขเกี่ยวกับโปรแกรมระบบ รวมไปถึงกำร
จัดกำร กำรดูแล และกำรตรวจสอบให้โปรแกรม
ระบบและโปรแกรมประยุกต์สำมำรถใช้งำนร่วมกัน
ได ้

2. โปรแกรมเมอร์ด้ำนโปรแกรมประยุกต์ 
(Application Programmer)  ท ำหน้ำท่ีเขียน
โปรแกรมเฉพำะงำน โดยมุ่งเน้นให้โปรแกรมนั้น
เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของหน่วยงำน
มำกท่ีสุด 
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3. โปรแกรมเมอร์ด้ำนกำรดูแลโปรแกรม (Maintenance Programmer)  ท ำหน้ำท่ีดูแลและ
เก็บรักษำเอกสำรเกี่ยวกับโปรแกรม และโปรแกรมท่ีผ่ำนกำรทดสอบหรือโปรแกรมท่ีใช้งำนได้แล้ว 
 ฝ่ำยปฏิบัติงำนเครื่องและบริกำร  (Operations and Service) 

ฝ่ำยปฏิบัติงำนเครื่องและบริกำร ท ำหน้ำท่ีติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพื่อให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำมำรถใช้งำนได้ตรงตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ฝ่ำยปฏิบัติงำน
เครื่องและบริกำรจะต้องให้บริกำรด้ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ ควบคุมกำรท ำงำนและดแูลรักษำคอมพิวเตอร์ให้
ท ำงำนตำมระบบท่ีฝ่ำยโปรแกรมผลิตขึ้นมำ นอกจำกนี้ในหน่วยงำนใหญ่ๆ อำจจะต้องมีบริกำรเกี่ยวกับกำร
เผยแพร่ควำมรู้ใหม่ๆ หรือให้ข่ำวสำรเกี่ยวกับเทคโนโลยีแก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำน บุคลำกรที่อยู่ในฝ่ำย
ปฏิบัติงำนเครื่องและบริกำรมีดังนี้ 

1. เว็บมำสเตอร์ (Web 
Master)  เป็นผู้ท ำหน้ำท่ีสร้ำงเว็บไซต์
ส ำหรับเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงำน
หรือองค์กรทำงอินเทอร์เน็ต มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง
กับอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้ภำษำ 
คอมพิวเตอร์ท่ีเขียนหรือสร้ำงงำน
เกี่ยวกับโฮมเพจ เช่น ภำษำจำวำ (JAVA) ภำษำเอเอสพี (ASP) และภำษำเอชทีเอ็มแอล (HTML) เว็บ
มำสเตอร์ต้องมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเขียนหรือสร้ำงโปรแกรมส ำหรับน ำเสนอบนอินเทอร์เน็ตและมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะ มีจินตนำกำรในกำรออกแบบเว็บไซต์ให้สวยงำม ดึงดูดควำมสนใจลูกค้ำ
ให้เลือกชมสินค้ำก่อนกำรตัดสินใจซื้อ หรือสั่งซื้อสินค้ำนั้นๆ ทำงเว็บไซต์ มีควำมสำมำรถออกแบบและสร้ำง
ระบบกำรค้ำแบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  ได้เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกในปัจจุบันธุรกิจเกือบ
ทุกประเภทมักใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือในกำรดึงดูดและอ ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำมำใช้บริกำรได้โดยไม่
จ ำเป็นต้องมำท่ีร้ำนหรือหน่วยงำนนั้นๆ ด้วยตนเอง นอกจำกนี้เว็บมำสเตอร์ยังท ำหน้ำท่ีบ ำรุงรักษำ 
ปรับปรุง และพัฒนำข้อมูลสินค้ำภำยในเว็บไซต์ให้ทันสมัยตลอดเวลำอีกด้วย 

ปัจจุบันหน่วยงำนของภำครัฐได้มีต ำแหน่งเว็บมำสเตอร์เช่นเดียวกับหน่วยงำนหรือองค์กร
ภำคเอกชน เนื่องจำกรัฐบำลได้พัฒนำกำรบริกำรให้แก่ประชำชนในรูปแบบรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สำมำรถท ำธุรกรรมผ่ำนทำงเว็บไซต์ได้ นอกจำกนี้สถำบันกำรศึกษำ เช่น มหำวิทยำลัยหรือโรงเรียนใน  
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ระดับต่ำงๆ ก็จ ำเป็นจะต้องมีเว็บมำสเตอร์เช่นกัน เพื่อสร้ำงเว็บไซต์น ำเสนอข้อมูลของสถำบันกำรศึกษำ
และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนข้อมูลให้แก่บุคลำกรในสถำบันนั้นๆ  

2. ผู้ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Trainer) หรือเทรนเนอร์ (Trainer)  คือผู้ท ำหน้ำท่ี
เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม ผู้ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ท่ีดีจะต้องมีควำมรู้ใหม่ๆ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแสวงหำควำมรู้ให้ทันเหตุกำรณ์อยู่ตลอดเวลำ สำมำรถอธิบำยและ
ถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำ ตอบค ำถำม แนะน ำวิธีกำรต่ำงๆ และแก้ปัญหำให้แก่ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมได้ท้ังในระหว่ำงกำรฝึกอบรมและภำยหลังกำรฝึกอบรม เนื่องจำกเมื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมน ำ
ควำมรู้ไปปฏิบัติงำนจริงอำจเกิดปัญหำอื่นๆ อีก 

ในสถำนศึกษำผู้ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์  คือ ผู้สอน
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสถำบันกำรศึกษำหลำยแห่งต้องกำรผู้สอน
ท่ีมีคุณภำพ แต่ปัจจุบันมีปัญหำขำดแคลนผู้สอน
คอมพิวเตอร์ในระดับมหำวิทยำลัย เนื่องจำกผู้สอนมักไป
ท ำงำนกับบริษัทเอกชนท่ีมีค่ำตอบแทนสูงกว่ำจึงจ ำเป็นท่ี
จะต้องมีกำรสรรหำบุคลำกรมำทดแทน ด้วยเหตุนี้บัณฑิต
ในระดับปริญญำตรี ปริญญำโท และปริญญำเอก สำขำวิชำ
คอมพิวเตอร์จึงเป็นวุฒิกำรศึกษำท่ีมีควำมต้องกำรสูง

ส ำหรับตลำดแรงงำนในปัจจุบัน 
3. ช่ำงเทคนิคซ่อมบ ำรุงฮำร์ดแวร์ (Hardware Maintenance Technician)  เป็นผู้ท ำหน้ำท่ี

ดูแลรักษำและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เนื่องจำกปัจจุบันคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีจ ำเป็นของ
หน่วยงำนท้ังภำครัฐและภำคเอกชนตั้งแต่หน่วยงำนขนำดเล็กไปจนถึงหน่วยงำนขนำดใหญ่ ดังนั้นเมื่อมีกำร
น ำคอมพิวเตอร์มำใช้งำนกันมำกขึ้นจึงมีปัญหำในเรื่องควำมเสื่อมสภำพของอุปกรณ์ ส่งผลให้เกิดควำม
ผิดพลำดไปยังระบบกำรท ำงำนได้ ผู้ท่ีมีควำมรู้ทำงด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือฮำร์ดแวร์จึง
เป็นท่ีต้องกำรของตลำดแรงงำนสูงมำก ควำมสำมำรถของช่ำงเทคนิคซ่อมบ ำรุงฮำร์ดแวร์นอกจำกจะต้อง
สำมำรถซ่อมบ ำรุง ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ให้ใช้งำนได้ตำมปกติแล้ว ยังต้องสำมำรถซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ต่อ
พ่วงคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ดว้ย เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์  ในบำงกรณีช่ำงเทคนิคซ่อมบ ำรุงฮำร์ดแวร์อำจ
ต้องเพิ่มคุณภำพของคอมพิวเตอร์ให้มีควำมทันสมัยและใช้งำนได้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้นในงบประมำณที่
หน่วยงำนก ำหนดไว้  ดังนั้นช่ำงเทคนิคซ่อมบ ำรุงฮำร์ดแวร์ท่ีดีจึงต้องเป็นบุคคลท่ีแสวงหำควำมรู้ใหม่ๆ อยู่
เสมอ เพื่อให้สำมำรถซ่อมบ ำรุงฮำร์ดแวร์ใหม่ๆ ได้ 

อำชีพด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 


