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คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

วัตถปุระสงค

เพื่อใหนกัศึกษา รูจักและเขาใจ การใชงาน การบริหารจัดการ 

ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกจิ 

ใหรูจักระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อธิบายองคประกอบของระบบคอมพิวเตอรทั้ง Hardware / Software / 

Peopleware / Network / Data & Information / Application

คอมพิวเตอร 
(Introduction to Computer)

Geo2gis
.com
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แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเบื้องตน

ขอบเขตเนือ้หา : Application ความจําเปน กระบวนการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร 
(Introduction to Computer)

Geo2gis
.com
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ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเบื้องตน

ระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศ  (Information System)(Information System) : 
ระบบสารสนเทศ/ระบบงาน/โปรแกรมประยุกต (Application)

งาน > ประยุกตใช Computer & Technology  > Data*Input/Process/Output*Information

> ประโยชนตองานประโยชนตองาน 

Geo2gis
.com



Database
PW (IT)HW / SW NW & Communication

ระบบสารสนเทศ
e-Service 
e-Office
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Information

Portal

ลักษณะของระบบสารสนเทศลักษณะของระบบสารสนเทศ

http://app.www.sg

Geo2gis
.com
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นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย

กรอบนโยบาย IT 2010

e-Industry
e-Commerce

Services/agriculture/tourism
e-Government

e-Society

e-Education

นวัตกรรม, วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี, การวิจัยและพัฒนา, องคความรู

การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชนและบุคลากรดาน IT

โครงสรางพื้นฐานดานโทรคมนาคม

ปริมาณ                                                                คุณภาพ   

เศรษฐกิจ                                                                สังคม

http://123.242.139.201/main.php?filename=eindus

Geo2gis
.com
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ศึกษาแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศเบื้องตน

แนวคิดการจัดทําระบบสารสนเทศแนวคิดการจัดทําระบบสารสนเทศ  (Information System)(Information System) : ระดบัองคการระดบัองคการ 

ผูบริหารผูบริหาร

ระดับลางระดับลาง

พนกังานระดบัปฏิบตัิงานพนกังานระดบัปฏิบตัิงาน

สารสนเทศ :

ระบบสารสนเทศ
TPS / MRS /DSS / EIS / ES /….

ภารกิจองคการ 

Functions/Area/Agenda

ผูบริหารผูบริหาร

ระดับกลางระดับกลาง

ผูบริหารผูบริหาร

ระดับสูงระดับสูง

พัฒนาแผนระยะยาว 

>กลยุทธ

พัฒนาแผนระยะสั้น 

>กลวิธี

พัฒนางาน กํากับ ควบคุม

> วันตอวัน

หนาที่ประจําวัน

e-Service 
e-Office

Geo2gis
.com
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ
(System Development )

สาเหตุสาเหตุ

-การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหาร

และการปฏิบัติงาน

-การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี

-การปรับองคการ

กิจกรรมทั้งหมดกิจกรรมทั้งหมด  ::  นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อนําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อแกปญหาแกปญหา

หรือหรือเพิ่มประสทิธิภาพเพิ่มประสทิธิภาพหรือหรือสรางโอกาสสรางโอกาสใหกับองคการใหกับองคการ

พิจารณา
- กระบวนการทางธุรกิจ

- บุคลากร

- วิธกีารและเทคนิค

- เทคโนโลยี

- งบประมาณ

- ขอมูลและโครงสรางพื้นฐาน

ภายในองคการ

- การบริหารโครงการ

Geo2gis
.com
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การพฒันาระบบสารสนเทศ
(System Development )

วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

1. การพัฒนาระบบงานแบบดัง้เดมิ (Traditional SDLC Methodology) หรือ 

การพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิตการพัฒนาระบบงานแบบวงจรชีวิต (Systems Development Life Cycle : SDLC)

2.  การสรางตนแบบ (Prototyping) 

3.  การพัฒนาระบบโดยผูใช (End-user Development)

4.  การใชบริการจากแหลงภายนอก (Outsourcing) 

5.  การใชซอฟแวรสําเร็จรูปประยุกต (Application Software Package)
Geo2gis

.com
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Water Fall Model

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
(System Development )

RequirementsRequirements

AnalysisAnalysis

DesignDesign

CodingCoding

TestingTesting

MaintenanceMaintenanceGeo2gis
.com
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รายงานรายงาน
ทานคิดวาในองคการทีทานสังกัดสามารถนําแนวคิด e-Government มาพัฒนา

ระบบสารสนเทศอะไรไดบาง 

ใหอธิบาย (โดยยอแตตองชัดเจน)

- ภารกิจขององคการที่ทานคิดวาสามารถนําแนวคิด e-Government  มาพัฒนา

ระบบสารสนเทศได

- กระบวนการใชงานระบบสารสนเทศนั้น

e-Government : วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม โดยการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสารเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการดําเนินงานภาครัฐ 

ปรับปรงุการบริการแกประชาชน (front office) และการบรหิารงานภาครัฐ (back office)
Geo2gis

.com
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แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย (พ.ศ. 2552 - 2556)

แนวคิดการบริหารแนวคิดการบริหาร  จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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การใชงานระบบคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวของ 

Top 10 Technology 2010 : Top 10 Technology 2010 : http://techcrunch.com/2010/01/01/tenhttp://techcrunch.com/2010/01/01/ten--technologiestechnologies--20102010

คอมพวิเตอร 
(Introduction to Computer)

Geo2gis
.com

http://techcrunch.com/2010/01/01/ten-technologies-2010
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การใชงานระบบคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยทีี่เกี่ยวของ

Data warehouse

IT Infrastructure & IT Standard

มา
ตร

ฐา
น
ดา
น
ขอ

มู
ลแ
ละ
สา
รส

น
เท
ศ

ระบบสารสนเทศ

ของแตละหนวยงานยอย

ภายในองคการ

มา
ตร

ฐา
น
กา
รใ
ห
บ
ริก
าร

ผูรับบริการ/ลูกคา/ประชาชน

e-service / e-participation / 

e-society

รูปแบบโครงสรางระบบสารสนเทศขององคการขนาดใหญ

Geo2gis
.com
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การใชงานระบบคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยทีี่เกี่ยวของ

Data warehouse

IT Infrastructure & IT Standard

มา
ตร

ฐา
น
ดา
น
ขอ

มูล
แล
ะส

าร
สน

เท
ศ

ระบบสารสนเทศ

ของแตละหนวยงานยอย

ภายในองคการ

มา
ตร

ฐา
น
กา
รใ
ห
บ
ริก
าร

ผูรับบริการ/ลูกคา/ประชาชน

e-service / e-participation / e-

society

รูปแบบโครงสรางระบบสารสนเทศขององคการขนาดเล็ก/สวนบุคคล

Geo2gis
.com
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การใชงานระบบคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยทีี่เกี่ยวของ
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การใชงานระบบคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

Database

HW / SW

NW & 

Communication

PW (IT)

HardwareHardware
Enterprise Mobility : Office เคลื่อนที่
- เวลาและระยะทางจะไมเปนอุปสรรคตอการ

ทํางานของพนักงาน 

- สนบัสนุนการทาํธุรกิจแบบเคลื่อนที่

Geo2gis
.com
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การใชงานระบบคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

SoftwareSoftware
Open Source
ผูใชสามารถนําเอา

ระบบไปพัฒนา

ตอได

Application Software บนเว็บ
ผูใชสามารถเรียกใชได โดยไมตอง

จัดเก็บเขาไวในเครื่องคอมพิวเตอร

ของผูใช

Database

HW / SW

NW & 

Communication

PW (IT)

Geo2gis
.com
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การใชงานระบบคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

Database

HW / SW

NW & 

Communication

PW (IT)

Network & CommunicationNetwork & Communication
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การใชงานระบบคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

Database

HW / SW

NW & 

Communication

PW (IT)

SocialSocial NetworkNetworkinging
ผูคนสามารถทําความรูจักผูคนสามารถทําความรูจัก  และเชื่อมโยงกันในและเชื่อมโยงกันใน

ทิศทางใดทิศทางหนึ่งทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  เชนเชน  FacebookFacebook, , Twitter, Twitter, 

BlogBlog, , YouTubeYouTube, , 

http://trendsmap.com/topic/bangkokhttp://trendsmap.com/topic/bangkok

Network & CommunicationNetwork & Communication

Geo2gis
.com
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การใชงานระบบคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

Database

HW / SW

NW & 

Communication

PW (IT)

PeoplewarePeopleware
แจกแจงองคประกอบแจกแจงองคประกอบ

คนหาเหตุและผลคนหาเหตุและผล

เครื่องมือเครื่องมือ
Technology & DataTechnology & Data

แยกแยะความแตกตางแยกแยะความแตกตาง

กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด

วิเคราะหวิเคราะห

Geo2gis
.com
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การใชงานระบบคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

Fly throughFly through

33DD

Active BoardActive Board

ตัดตอภาพตัดตอภาพ  เสียงเสียง

Technology & DataTechnology & Data

Geo2gis
.com



29
คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

การใชงานระบบคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

GIS GIS / / GPS / RSGPS / RSTechnology & DataTechnology & Data

Geo2gis
.com
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แผนที่

ขอมูล

แสดงปรากฏการณ

บนพื้นโลก

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ( (Geographic Information System : GISGeographic Information System : GIS))
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พื้นที่เขตการปกครอง

แหลงน้ํา

เสนทางคมนาคม

ที่ดินและอาคาร

Attribute DataGeographical/Geometric/Spatial Data

C:/gis_concept1/intro_gis.apr
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1 2 3 4
X

1

2

3

4

Y

AreaArea

A (1,4) B (2,4)

C (3,3)

D (3,2)E (1,2)

พื้นที่รูปหลายเหลี่ยมพื้นที่รูปหลายเหลี่ยม  

=  1/2  x=  1/2  x11yy2 2 + + xx22yy3 3 + ... + x+ ... + xnn--11yyn n -- xxnn--11yynn--2 2 -- ... ... -- xx33yy2 2 -- xx22y1y1

คาพิกัดคาพิกัด

LineLine

PointPoint

AB =      (x2AB =      (x2--x1)x1)2 2 + (y2+ (y2--y1)y1) 22

Geo2gis
.com



33
คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th

3D3D
(3,3)

(1,1)

Y2-Y1

X2-X1

M =

X

1
2

3
4

1
2

3
4

Y

(1,1,3)

1

2

3

4

Z

(3,3,2)

คาพิกัดคาพิกัด

Y

X

พื้นโลก

0,0

แผนที่
? , ?
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( 554100,2131100)

640

600

620

653

655

C:/gis_concept1/namkor.apr
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คุณสมบัติเชิงพื้นที่ (Spatial Properties) :

Place : เปนสถานที่ซึ่งบอกถึงพื้นที่ที่เปนบริเวณกวาง

Location : เปนสถานทีซ่ึ่งบอกถึงตําแหนงที่ตั้ง

Distance : เปนคุณสมบัติที่บงบอกถึงระยะทาง

Direction : เปนคุณสมบัติที่บงบอกถึงทิศทาง

Scale : เปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงสัดสวน

Nodes : เปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงจุดรวม

Surface : เปนคุณสมบตัิที่บงบอกถึงพื้นผิว

Shape : เปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงรูปราง

Size : เปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงขนาด

คุณสมบัติเชิงพื้นที่คุณสมบัติเชิงพื้นที่ ( (Spatial Properties) :Spatial Properties) :

Place Place : : เปนสถานที่ซึ่งบอกถึงพื้นที่ที่เปนบริเวณกวางเปนสถานที่ซึ่งบอกถึงพื้นที่ที่เปนบริเวณกวาง

Location Location : : เปนสถานทีซ่ึ่งบอกถึงตําแหนงที่ตั้งเปนสถานทีซ่ึ่งบอกถึงตําแหนงที่ตั้ง

Distance : Distance : เปนคุณสมบัติที่บงบอกถึงระยะทางเปนคุณสมบัติที่บงบอกถึงระยะทาง

Direction : Direction : เปนคุณสมบัติที่บงบอกถึงทิศทางเปนคุณสมบัติที่บงบอกถึงทิศทาง

Scale : Scale : เปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงสัดสวนเปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงสัดสวน

Nodes : Nodes : เปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงจุดรวมเปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงจุดรวม

SurfaceSurface : : เปนคุณสมบตัิที่บงบอกถึงพื้นผิวเปนคุณสมบตัิที่บงบอกถึงพื้นผิว

Shape : Shape : เปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงรูปรางเปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงรูปราง

Size : Size : เปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงขนาดเปนคุณสมบัติทีบ่งบอกถึงขนาด

คุณสมบัติเชิงพื้นที่

Place 

Location 

Distance 

Direction 

Scale

Nodes 

Surface 

Shape 

Size

การวิเคราะหปรากฏการณเชิงพื้นที่การวิเคราะหปรากฏการณเชิงพื้นที่
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การวิเคราะหปรากฏการณเชิงพื้นที่การวิเคราะหปรากฏการณเชิงพื้นที่

Spatial Phenomena : ปรากฏการณที่เกิดขึ้นทางพื้นที ่

- Hierarchies เปนปรากฏการณที่เกิดลําดับศักดิ์ทางพื้นที่

- Spatial distribution เปนปรากฏการณ

การกระจายตัวของปรากฏการณทางพื้นที่

- Spatial relation เปนปรากฏการณที่เกิด

ความสัมพันธทางพื้นที่

- Spatial interaction เปนปรากฏการณ

ที่เกิดปฏสิัมพันธซึ่งเปนการรวมกันทางพื้นที่

- Spatial diffusion เปนปรากฏการณที่เกิดการแพรขยาย

ดานความรูสึกนึกคิดไปในแตละพื้นที่

Spatial PhenomenaSpatial Phenomena : : ปรากฏการณที่เกิดขึ้นทางพื้นที่ปรากฏการณที่เกิดขึ้นทางพื้นที่  

-- HierarchiesHierarchies  เปนปรากฏการณที่เกิดลําดับศักดิ์ทางพื้นที่เปนปรากฏการณที่เกิดลําดับศักดิ์ทางพื้นที่

-- Spatial distributionSpatial distribution  เปนปรากฏการณเปนปรากฏการณ

การกระจายตัวของปรากฏการณทางพื้นที่การกระจายตัวของปรากฏการณทางพื้นที่

-- Spatial relationSpatial relation  เปนปรากฏการณที่เกิดเปนปรากฏการณที่เกิด

ความสัมพันธทางพื้นที่ความสัมพันธทางพื้นที่

-- Spatial interactionSpatial interaction  เปนปรากฏการณเปนปรากฏการณ

ที่เกิดปฏสิัมพันธซึ่งเปนการรวมกันทางพื้นที่ที่เกิดปฏสิัมพันธซึ่งเปนการรวมกันทางพื้นที่

-- Spatial diffusionSpatial diffusion  เปนปรากฏการณที่เกิดการแพรขยายเปนปรากฏการณที่เกิดการแพรขยาย

ดานความรูสึกนึกคิดไปในแตละพื้นที่ดานความรูสึกนึกคิดไปในแตละพื้นที่

ปรากฏการณเชิงพื้นที่

Hierarchies 

Spatial distribution

Spatial relation 

Spatial interaction  

Spatial diffusion 

Movement  

Network  

Spatial Pattern 

Accessibility 

Agglomeration
Geo2gis
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การวิเคราะหปรากฏการณเชิงพื้นที่การวิเคราะหปรากฏการณเชิงพื้นที่

Spatial Phenomena : ปรากฏการณที่เกิดขึ้นทางพื้นที ่

- Movement เปนปรากฏการณที่การเคลื่อนที่

ของปรากฏการณทางพื้นที่

- Network เปนปรากฏการณที่เกิดเครือขายทางพื้นที่

- Spatial Pattern เปนปรากฏการณที่เกิดรูปแบบตาง ๆ

ทางพื้นที่

- Accessibility เปนปรากฏการณที่เกิดการเขาถึงพื้นที่

- Agglomeration เปนปรากฏการณที่เกิดการรวมตัว

ทางพื้นที่

Spatial PhenomenaSpatial Phenomena : : ปรากฏการณที่เกิดขึ้นทางพื้นที่ปรากฏการณที่เกิดขึ้นทางพื้นที่  

-- MovementMovement  เปนปรากฏการณที่การเคลื่อนที่เปนปรากฏการณที่การเคลื่อนที่

ของปรากฏการณทางพื้นที่ของปรากฏการณทางพื้นที่

-- NetworkNetwork  เปนปรากฏการณที่เกิดเครือขายทางพื้นที่เปนปรากฏการณที่เกิดเครือขายทางพื้นที่

-- Spatial PatternSpatial Pattern  เปนปรากฏการณที่เกิดรูปแบบตางเปนปรากฏการณที่เกิดรูปแบบตาง  ๆๆ

ทางพื้นที่ทางพื้นที่

-- Accessibility Accessibility เปนปรากฏการณที่เกิดการเขาถึงพื้นที่เปนปรากฏการณที่เกิดการเขาถึงพื้นที่

-- Agglomeration Agglomeration เปนปรากฏการณที่เกิดการรวมตัวเปนปรากฏการณที่เกิดการรวมตัว

ทางพื้นที่ทางพื้นที่

ปรากฏการณเชิงพื้นที่

Hierarchies 

Spatial distribution

Spatial relation 

Spatial interaction  

Spatial diffusion 

Movement  

Network  

Spatial Pattern 

Accessibility 

Agglomeration
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C:/gis_concept1/bkk48analy.apr
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วิธีการวิเคราะห ชนิดของการวิเคราะห รูปแบบการเกิด

Time Series Movement Trend

Change in character Cycle

Before and after

Tracking Movement Trend

Cycle

Before and after

Measuring change Change in character Trend

Before and after

การวิเคราะหปรากฏการณเชิงพื้นที่การวิเคราะหปรากฏการณเชิงพื้นที่
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GPS : GPS : GGlobal Positioning Systemlobal Positioning System

““  ฉันอยูที่ไหนบนโลกใบนี้ฉันอยูที่ไหนบนโลกใบนี้  ?? ””
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GPS : GPS : GGlobal Positioning Systemlobal Positioning System

““  ฉันอยูที่ไหนบนโลกใบนี้ฉันอยูที่ไหนบนโลกใบนี้  ?? ””

หลักการสํารวจเมื่อรูระยะ AB

GPS บอกพกิัดบนพื้นโลกโดยใชดาวเทียม
จํานวน 29 ดวง โคจรรอบโลกที่ความสูง 20,200 กม.

หลักการคํานวณ

1. ทราบตาํแหนงดาวเทียม
2. ทราบระยะหางจากดาวเทยีม
(วัดเวลาที่สัญญานคลื่นวทิยุเดนิทางจากดาวเทียม

มาถงึเครื่องรับ GPS คณูดวยความเร็วแสง)

Geo2gis
.com
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GPS : GPS : GGlobal Positioning Systemlobal Positioning System

““  ฉันอยูที่ไหนบนโลกใบนี้ฉันอยูที่ไหนบนโลกใบนี้  ?? ””
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เทคโนโลยีการสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote Sensing)
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เทคโนโลยีการสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote Sensing)

Geo2gis
.com



46
คอมพิวเตอร (Introduction to Computer ) นายอณุศร พุมพวง 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยัทักษิณ anusorn@bangkok.go.th
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1 : ยูคาลิปตัส   2 : สวนสัก  3 : กระถินนรงค

100 101 100 100 100 100 101 120 123

100 100 100 100 100 100 103 104 107

150 100 100 100 180 80 80 80 80

250 248 245 170 88 87 70 80 160

250 246 244 180 90 86 80 160 160

250 247 250 250 188 160 160 160 160

250 250 250 250 170 160 160 160 160

250 250 250 250 250 160 160 160 160

250 250 250 250 250 160 160 160 160

เทคโนโลยีการสํารวจขอมูลระยะไกล (Remote Sensing)
การแปลและวิเคราะหภาพถายจากดาวเทียม
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ศึกษากรณีศึกษาองคการหรือหนวยงาน ที่ประสบความสําเร็จในการใช

ระบบสารสนเทศในการบริหาร 

ขอบเขตเนือ้หา : ตัวอยางการพัฒนาองคการโดยการใชเทคโนโลยี

สมัยใหม รวมทั้งการ Integrate หลายเทคโนโลยีเขาดวยกัน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทม.
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แนวขอสอบ

e-service กับ e-office 

Maintenance 

การบูรณาการระหวางการใชคอมพิวเตอรและใชเทคโนโลยอีื่น 
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