
หน้า 1 จาก 4 
 

 
ใบความรู้ที่  2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ระบบสารสนเทศน่ารู้   
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี      รหัส ง 31102 รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4        เรื่อง องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ          
 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ท าให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ และได้สารสนเทศที่ 
น ามาใช้ประโยชน์ได้ มีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานในระบบสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์ 
ส านักงานและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยฮาร์ดแวร์ที่ส าคัญท่ีสุดในระบบสารสนเทศ คือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ตามหน่วยการท างาน ดังนี้ 

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

ตัวอย่างอุปกรณ์รับข้อมูล  
 
 
 
 
    เมาส์แบบใช้แสงอินฟราเรด     เมาส์แบบไร้สาย                 แป้นพิมพ์ 
      (Optical Mouse)    (Wireless Mouse)                               (Keyboard)  
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 หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central Processing Unit) บางครั้งเรียกว่า
โปรเซสเซอร์(Processor) มีลักษณะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือชิป(Chip) ภายใน
ประกอบด้วย ทรานซิสเตอร์ (Transistor) และอุปกรณ์อ่ืนๆ รวมอยู่ด้วยกันจ านวนมาก
ภายในคอมพิวเตอร์ 
ตัวอย่างซีพียู  

 
 
 
 
 
 

 หน่วยความจ า (Memory Unit) เป็นหน่วยที่ท างานในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วมาก
ที่สุด มีหลายแบบท้ังแบบท่ีติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และแบบพกพาหน่วยความจ าแบ่ง
ตามลักษณะการท างานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

 หน่วยความจ าหลัก (Main Memory) ได้แก่ แรม (RAM : Random 
Access 
Memory) รอม (ROM : Read-Only Memory) และซีมอส (CMOS : 
Complementary Metal-Oxide Semiconductor) 

 หน่วยความจ าส ารอง เป็นฮาร์ดแวร์ส ารองข้อมูล ได้แก่ 
ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แผ่นซีดี (CD : Compact Disc) แผ่น

ดีวีดี (DVD :  
Digital Versatile Disc) เป็นต้น 

 
 
 

 หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหน้าที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ไดแ้ก่ 
เครื่องพิมพ์ และจอภาพ 

  
 
 
 
 
 

ตัวอย่างจอภาพ เครื่องพิมพ์เลเซอร์  และ เครื่องพิมพ์ฉีดหมึก 
 
 

แรม(RAM) 

ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) 



หน้า 3 จาก 4 
 

  
 
ตัวอย่างจอภาพ แบบ LCD และ CRT 

2 . ซอฟต์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม คือชุดค าสั่งที่เรียงเป็นล าดับขั้นตอนเพื่อสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างานและประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการท างาน
ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ซอฟต์แวร์ระบบ  เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และโปรแกรมประยุกต์ ใช้ในการควบคุม
และดูแลการท างานทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ขณะที่เราก าลังใช้โปรแกรมประยุกต์อยู่ซอฟต์แวร์
ระบบจะควบคุมการท างานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ
ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการและตัวแปรภาษา เช่น Microsoft Windows XP, Microsoft 
Windows Vista, 
Microsoft Windows 7, Macintosh, Linux, Open Solaris, Chrome OS เป็นต้น 

  
 
 
 

2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือ ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานด้านต่างๆ ตามความต้องการ
ของ ผู้ใช้ เช่น ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ประมวลค า ซอฟต์แวร์ตารางท างาน 

 
 
 
 
 

3. ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่ช้ีวัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของระบบ
สารสนเทศ ข้อมูลที่ดีซ่ึงเหมาะแก่การน าไปใช้งานต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ โดย
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้ว นอกจากนี้ต้องมีระบบการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบเพื่อ
ความสะดวกในการค้นหา 

4. บุคลากร คือบุคคลที่ใช้งาน จัดการ และควบคุมระบบสารสนเทศ ซึ่งหากบุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ส่งผลให้ระบบสารสนเทศ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
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บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบสารสนเทศ มีดังนี้ 
1) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์ระบบการท างานของเครื่อง

คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศที่ต้องการ โดยศึกษาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในระบบสารสนเทศ ตลอดจน 
หาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนักวิเคราะห์ระบบแบ่งเป็น
2 ประเภท ดังนี้ 

1.1 นักวิเคราะห์ระบบท่ีเป็นบุคลากรภายในองค์กร (Staff employee within the 
organization) 

1.2 นักวิเคราะห์ระบบท่ีเป็นที่ปรึกษาจากภายนอก (Outside or external consultant) 
2) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้ที่ท าหน้าที่รับระบบสารสนเทศจากนักวิเคราะห์ระบบที่ได้

จัดท าไว้มาเขียนหรือสร้างให้เป็นโปรแกรม เพื่อสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ท าหน้าที่ได้ผลลัพธ์ตามที่
ออกแบบมา 

3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่อง (Operator) คือ ฝ่ายที่ท าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ลงใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ผู้ใช ้(User) เป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยตรง ผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่ดีจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือ
กระบวนการในการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้หรือของบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องส าคัญอีกประการหนึ่ง 
เมื่อได้พัฒนาระบบงานแล้วจ าเป็นต้องปฏิบัติงานตามล าดับขั้นตอนในขณะที่ใช้งานก็จ าเป็นต้องค านึงถึงล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติของคนและความสัมพันธ์กับเครื่อง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึก
ข้อมูล ขัน้ตอนการประมวลผล ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเครื่องช ารุดหรือข้อมูลสูญหาย และข้ันตอนการท าส าเนา
ข้อมูลส ารองเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการซักซ้อม มีการเตรียมการ และการท าเอกสาร
คู่มือการใช้งานที่ชัดเจน 

 

 

 


