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ประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
 

1. ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศสามารถจ าแนกตามลักษณะการด าเนินงานได้ดังนี้ 
1. ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรม (TPS : Transaction Processing System) เป็นระบบ

สารสนเทศที่เก่ียวกับการบันทึก และประมวลผลข้อมูลที่เกิดจากการท าธุรกรรม ( Transaction) หรือการ
ปฏิบัติงานประจ า (Routine) เช่น การบันทึกรายการขายประจ าวัน รายการสั่งซ้ือสินค้นหรือวัตถุดิบ การ ฝากถอน
เงินจากธนาคาร เป็นต้น 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS : Management Information System) เป็นการน าข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศประมวลผลรายการธุรกรรมมาประมวลผล  เพ่ือน าไปใช้ในการควบคุมการท างานหรือตัดสินใจใน
ระดับการปฏิบัติการ เช่น รายงานตามระยะเวลาที่ก าหนด รายงานสรุป รายงานเม่ือมีเง่ือนไข เฉพาะเกิดขึ้น 
รายงานความต้องการ เป็นต้น 

3. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support System) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือน ามาประมวลผลให้ได้สารสนเทศที่ช่วยผู้บริหารระดับสูง ในการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เช่น การตัดสินใจสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ หรือการตัดสินใจเรื่องการคิดโปรโมชั่นสินค้า 

4. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม (GDSS : Group Decision Support System) 
เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยน กระตุ้น ระดมความคิด และแก้ปัญหาความขัดแย้ง ภายในกลุ่ม 
มักใช้ในการประชุมทางไกล การลงคะแนนเสียง เป็นต้น 

5. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่
ท าการจัดเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์ แล้วน ามาจัดแสดงในรูปของแผนที่ดิจิทัลซ่ึงระบุที่ ต้ังทาง ภูมิศาสตร์ เช่น 
น ามาใช้พิจารณาการกระจายตัวของประชาชนหรือทรัพยากรธรรมชาติทางภูมิศาสตร์ การตรวจสอบเส้นทางการ
ขนส่งสินค้า เป็นต้น 

6. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ( EIS : Executive Information 
System) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้มในเรื่องที่สนใจ ส่วนใหญ่จะ
น าเสนอสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ตาราง กราฟ เพ่ือสรุปสารสนเทศ ให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย 

7. ปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีพฤติกรรมเหมือน
มนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้และความสามารถทางประสาทสัมผัส ซ่ึงเรียนแบบการเรียนรู้และการ
ตัดสินใจของมนุษย์ 

8. ระบบสารสนเทศส านักงาน (OIS : Office Information System) เป็นระบบสารสนเทศที่น า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร เช่น การจัดท า
เอกสาร รายงาน จดหมายธุรกิจ เป็นต้น 
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2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ท าให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ และได้สารสนเทศที่ น ามาใช้

ประโยชน์ได้ มีดังนี้ 
 

 
 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานในระบบสารสนเทศ เช่น  
อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยฮาร์ดแวร์ที่ส า คัญที่สุดในระบบสารสนเทศ คือ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ตามหน่วยการท างาน ดังนี้ 

 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูล เรียกว่า   อุปกรณ์รับ
ข้อมูล ( Input Devices) ได้แก่ แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) กล้องดิจิทัล (Digital 
Camera) สแกนเนอร์ (Scanner) และไมโครโฟน (Microphone) 

 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) มีลักษณะเป็นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์หรือชิป (Chip) ภายในประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ (Transistor) และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
รวมอยู่ด้วยกันจ านวนมากภายในคอมพิวเตอร์ 

 หน่วยความจ า (Memory Unit) เป็นหน่วยที่ท างานในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วมากที่สุด 
มีหลายแบบทั้งแบบที่ติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร์และแบบพกพา   หน่วยความจ าแบ่งตาม
ลักษณะการท างานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ได้แก่ แรม (RAM : Random Access Momory) 

รอม (ROM : Read-Only Memory) และซีมอส (CMOS : Complementary Metal-
Oxide Semiconductor) 

 หน่วยความจ าส ารอง เป็นฮาร์ดแวร์ส ารองข้อมูล ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แผ่นซีดี (CD 
: Compact Disc) แผ่นดีวีดี (DVD : Digital Versatile Disc) เป็นต้น 

 
 หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหน้ าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ไ ด้แ ก่  

เครื่องพิมพ์ และจอภาพ 
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2. ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม คือ ชุดค าสั่งที่เรียงเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือสั่งให้คอมพิวเตอร์
ท างานและประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการท างาน ระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับองค์กร มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ซอฟต์แวร์ระบบ ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ ต้ังแต่การรับข้อมูล การ 
ประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย   ระบบปฏิบัติการและ
ตัวแปรภาษา เช่ น Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 , 
Macintosh, Linux, Open Solaris, Chrome OS เป็นต้น 

 
2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์  ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่ผู้ใช้งานระดับบุคคล 

อย่างกว้างขวาง  และส่งเสริมการท างานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ  ส าหรับในระดับองค์กร   มักจะมีการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละองค์กร โดยนักเขียนโปรแกรมในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรนั้นๆ 
 

 
 

3. บุคลากร คือบุคคลที่ใช้งาน จัดการ และควบคุมระบบสารสนเทศ ซ่ึงหากบุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ส่งผลให้ระบบสารสนเทศท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
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บุคคลที่เก่ียวข้องในการจัดการระบบสารสนเทศ มีดังนี้ 
1) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์ระบบการท างานของเครื่อง 

คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศที่ต้องการ โดยศึกษาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ ตลอดจน หา
แนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยนักวิเคราะห์ระบบแบ่งเป็น  2 
ประเภท ดังนี้ 

1.1  นักวิเคราะห์ระบบที่เป็นบุคลากรภายในองค์กร (Staff employee within the organization) 
1.2  นักวิเคราะห์ระบบที่เป็นที่ปรึกษาจากภายนอก (Outside or external consultant) 

2) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้ที่ท าหน้าที่รับระบบสารสนเทศจากนักวิเคราะห์ระบบที่ได้จัดท า
ไว้มาเขียนหรือสร้างให้เป็นโปรแกรม เพ่ือสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ท าหน้าที่ได้ผลลัพธ์ตามที่ออกแบบมา 

3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่อง (Operator) คือ ฝ่ายที่ท าหน้าที่ ติดต้ังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ผู้ใช้ (User) เป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยตรง ผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องมีความรู้เก่ียวกับการ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ 
 

4. ข้อมูล คือ องค์ประกอบที่ชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ ข้อมูลที่ ดีซ่ึง เหมาะ
แก่การน าไปใช้งานต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ โดยผ่านกระบวนการ กลั่นกรองและ
ตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ระบบต้องมีการจัดเก็บข้อมูลให้เปน็ ระเบียบเพ่ือความสะดวกต่อการค้นหา 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  คือ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติง าน ล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรื อ
กระบวนการในการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ 

- การรวบรวมข้อมูล 
- ตรวจสอบข้อมูล 
- ประมวลผลข้อมูล 
- จัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูล  


