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บทที่ 2 
ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

Enterprise and Business Information Systems 
************************************************************* 

ประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศทางธุรกิจในบทเรียนนี้ เนื้อหาถูกออกแบบตาม
หลักการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนอย่างละเอียดและรอบคอบ ประกอบด้วย แนวความคิด 
ทฤษฎี และหลักการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 
 

2.1 ระบบสารสนเทศ 
2.1.1 กระบวนการและการจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
2.1.2 ล าดับขั้นของข้อมูลและสารสนเทศ 
2.1.3 เป้าหมายของระบบสารสนเทศ 
2.1.4 ประเภทของระบบสารสนเทศ 

2.2 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
2.2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการด าเนินธุรกิจ 

2.3 แบบฝึกหัดและบททวนบทเรียน 
2.4 เอกสารอ้างอิง 
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2.1 ระบบสารสนเทศ 
 

ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการประมวลผล
ข้อมูล สารสนเทศที่มีอยู่ภายในองค์กร ให้อยู่ในรูปแบบของสิ่งที่มีประโยชน์ต่อองค์กร และเพ่ือเป็น
ข้อสรุปที่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร นอกจากนั้น ระบบสารสนเทศยังประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย 
ระบบฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ พนักงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา  

องค์ประกอบต่างๆ ข้างต้น เมื่อท างานร่วมกันจะก่อให้เกิดเป็นระบบ เพ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูลเพ่ือสร้างสารสนเทศ จากนั้นส่งผลลัพธ์ที่ได้
ให้ผู้ร้องขอหรือผู้ใช้เพ่ือช่วยสนับสนุนการท างาน การตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม 
การวิเคราะห์และการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งกระบวนการของระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) การประมวลผลข้อมูล (Processing) 
และการน าเสนอผลลัพธ์ (Output) นอกจากนั้น ระบบสารสนเทศอาจมีการสะท้อนกลับของข้อมูล 
(Feedback) เพ่ือการประเมินและปรับปรุงข้อมูลน าเข้า 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 กระบวนการของระบบสารสนเทศ 
 

2.1.1 กระบวนการและการจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
เนื่องจากกระบวนการของระบบสารสนเทศต้องมีการประมวลผลและน าเสนอ

ผลลัพธ์ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
กระบวนการน าเข้าข้อมูล (Input) กระบวนการประมวลผลข้อมูล (Processing) กระบวนการน าเสนอ
ผลลัพธ์ (Output) และกระบวนการจัดเก็บข้อมูล (Storage) 
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ภาพที่ 2.2 กระบวนการและการจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
 

2.1.1.1 กระบวนการน าเข้าข้อมูล  
กระบวนการน าเข้าข้อมูล (Input Process) คือ กระบวนการของการน า

ข้อมูลดิบ (Data) ที่ได้จากการเก็บรวบรวมเข้าสู่ระบบ เพ่ือน าไปประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ 
ตัวอย่างเช่น บันทึกการขายรายวัน บันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน บันทึกคะแนนสอบกลางภาคของ
นักเรียน เป็นต้น 

 
2.1.1.2 กระบวนการประมวลผลข้อมูล 

กระบวนการประมวลผลข้อมูล (Processing Process) คือ ขั้นตอนการ
วิเคราะห์ การคิด การค านวณ และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ หรือข้อมูลที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที สามารถด าเนินการได้ด้วยการเรียงล าดับ การค านวณ การจัดรูปแบบ และ
การเปรียบเทียบระหว่างชุดข้อมูลเดิมและชุดข้อมูลใหม่ ตัวอย่างเช่น การค านวณรายได้ของผู้ปกครอง 
การจัดกลุ่มสมาชิกตามความคิดเห็น การท าสถิติการลาของพนักงาน เป็นต้น 

 

ภาพที่ 2.3 กระบวนการประมวลผลข้อมูล 
ที่มา: https://www.edrawsoft.com/template-data-processing-workflow.php 
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2.1.1.3 กระบวนการน าเสนอผลลัพธ์  
กระบวนการน าเสนอผลลัพธ์ (Output Process) คือ การน าสิ่งที่ได้จาก

การประมวลผล มาน าเสนอและแสดงต่อผู้ใช้ตามรูปแบบที่ต้องการ เพ่ือสร้างความเข้าใจในผลลัพธ์ 
ตัวอย่างเช่น การแสดงกราฟสถิติยอดจ าหน่ายสินค้ารายเดือน รายงานผลก าไรขาดทุนประจ าไตรมาส 
ตารางเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนแต่ละภาคการศึกษา  

 
2.1.1.4 กระบวนการจัดเก็บข้อมูล 

กระบวนการจัดเก็บข้อมูล (Storage Process) คือ ขั้นตอนการจัดเก็บ
ข้อมูล โดยที่ลักษณะของข้อมูลนั้นสามารถเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) หรือ สารสนเทศ 
(Secondary Data) ที่ได้จาการประมวลผล ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการของระบบสารสนเทศ  

 
2.1.2 ล าดับขั้นของข้อมูลและสารสนเทศ 

จากกระบวนการจัดการข้อมูลต่างๆ นั้น สามารถแสดงล าดับขั้น ความส าคัญของ
ข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ และปัญญา 

2.1.2.1 ข้อมูล  
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงที่ได้กิจวัตรประจ าวันผ่านกระบวนการ

รวบรวมข้อมูล โดยที่ข้อมูลสามารถอยู่ในรูปแบบ ตัวอักษร ข้อความ ตัวเลข ภาพถ่าย ภาพวาด เสียง 
และอ่ืน ๆ ซึ่งยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ หรือการกระท าใด ๆ 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 ข้อมูล 
ที่มา: https://bit.ly/2ULri2B 
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2.1.2.2 สารสนเทศ 
สารสนเทศ (Information) คือ ผลพลอยได้จากการประมวลผล หรือ 

การกระท าใด ๆ ต่อข้อมูลเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น สรุปรายรับรายจ่ายประจ าเดือน รายงานสถิติไฟป่าใน
รอบเดือน รายงานการลักลอบเผาป่าในพ้ืนที่ภาคเหนือ เป็นต้น  

 
2.1.2.3 องค์ความรู้ 

องค์ความรู้ (Knowledge) คือ ตัวความรู้ที่ก าหนดขอบเขต และระบุ
เฉพาะเจาะจงได้ เป็นสิ่งที่สร้าง ผลิต และพัฒนาได้ องค์ความรู้สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอด และ
น ามาใช้ประโยชน์ นอกจากนั้น องค์ความรู้ยังเป็นส่วนของความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ ที่อยู่ใน
ต ารา หรือตัวบุคคล ในส่วนขององค์ความรู้ที่ได้จากระบบสารสนเทศ คือ สิ่งที่สามารถน ามาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาองค์กร โดยที่สามารถถ่ายทอดได้ 

 
2.1.2.4 ภูมิปัญญา  

ภูมิปัญญา (Wisdom) คือ สิ่งที่มนุษย์ได้เรียนรู้ สั่งสม และทดลองใช้ จน
เกิดเป็นแบบแผนที่มีคุณค่าในการด าเนินชีวิต โดยมีการถ่ายทอดกันสืบต่อมา ภูมิปัญญานั้นรวมความ
ไปถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู้ ซึ่งมนุษย์ได้สร้างสรรค์ไว้  เพ่ือเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ 
ทางสังคม ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนแก้ปัญหา และสร้างสรรค์อารยธรรมได้ มีดุลยภาพกับ
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของระบบสารสนเทศ ภูมิปัญญา คือ สิ่งที่น ามาใช้เป็นแนวทาง เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นที่มาของปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) ในปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 ล าดับขั้นของข้อมูลและสารสนเทศ 
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2.1.3 เป้าหมายของระบบสารสนเทศ 
เป้าหมายของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 6 แนวทางส าคัญ ได้แก่ 
1) ระบบสารสนเทศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กร (Increase 

Work Efficiency) 
2) ระบบสารสนเทศสามารถเพ่ิมผลผลิตให้แก่องค์กร (Increase Productivity) 
3) ระบบสารสนเทศมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการบริการลูกค้า (Increase 

Service Quality) 
4) ระบบสารสนเทศสามารถน าข้อมูลและสารสนเทศมาวิเคราะห์ เพ่ือหากลยุทธ์

ในการแข่งขันทางธุรกิจได้ (Strategic Plan) 
5) ระบบสารสนเทศสามารถในการประเมิน และการคาดเดาสถานการณ์ ที่อาจ

เกิดข้ึนในอนาคตได้ (Forecasting) 
6) ระบบสารสนเทศสามารถใช้เพ่ือการประเมิน เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพอใจใน

การใช้บริการ (Increase Customer’s Satisfaction) 
 

2.1.4 ประเภทของระบบสารสนเทศ 
ประเภทของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 ลักษณะ ได้แก่ ระบบประมวลผล

ทางธุรกิจ (Transaction Processing System) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management 
Information System) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) ระบบสารสนเทศ
เพ่ือผู้บริหารระดับสูง (Executive Support System) และระบบสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise 
System) 

 
 

ภาพที่ 2.6 ระดับการจัดการระบบสารสนเทศภายในองค์กร 
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2.1.4.1 ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ  
ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ (Transaction Processing System: 

TPS) คือ ระบบการท างานในลักษณะวันต่อวัน เป็นระบบปฏิบัติการระดับล่าง เกี่ยวข้องกับพนักงาน 
และหัวหน้าพนักงานเป็นหลัก ตัวอย่างของระบบการประมวลทางธุรกิจ ได้แก่ ระบบการรับและจ่าย
บิล ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบรับและจ่ายสินค้า เป็นต้น ระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบสารสนเทศ
ล าดับแรก หรือ ระบบสารสนเทศขั้นพ้ืนฐานในองค์กร  

ลักษณะเด่นของระบบประมวลผลทางธุรกิจ คือ มีระบบการท างานที่ง่าย 
ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สามารถลดจ านวนพนักงานในการท างาน นอกจากนั้นองค์กรจะสามารถ
ให้บริการอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ต่อผู้ใช้บริการ 

 

ภาพที่ 2.7 ระบบการประมวลผลทางธุรกิจ 
 

2.1.4.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System: 

MIS) คือ ระบบสารสนเทศที่มุ่งเน้นพัฒนาเพ่ือช่วยเหลือผู้บริหาร เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการประมวลผลและวิเคราะห์ในระดับที่สูงขึ้น ต้องการมากกว่าระบบการประมวลผลทาง
ธุรกิจแบบวันต่อวัน สามารถขยายขอบเขตความสามารถขององค์กร  

ลักษณะเด่นของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ได้แก่ สนับสนุนการ
ท างานของระบบการประมวลผลข้อมูลแบบการจัดเก็บข้อมูลรายวัน สนับสนุนการให้ข้อมูลส าหรับ
ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างตามที่ต้องการได้ 
นอกจากนั้นระบบยังมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความต้องการของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปของ
องค์กร อย่างไรก็ตามผู้ออกแบบควรวางแผนและก าหนดการป้องกันรักษาความลับของข้อมูล ควร
จ ากัดระดับการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลด้วย 
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ภาพที่ 2.8 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
 

2.1.4.3 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) คือ 

ระบบที่ท าหน้าที่จัดเตรียมสารสนเทศเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจข้อมูลที่ไม่ได้คาดหมายไว้ล่วงหน้า เช่น การตัดสินใจเกี่ยวกับการรวมบริษัท หรือ การ
ตัดสินใจในการหาบริษัทร่วม การขยายโรงงาน การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ 

จุดเด่นของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ได้แก่ การช่วยน าเสนอทางเลือก
ให้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสามารถสนับสนุนการให้ข้อมูลแบบกึ่ง
โครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้างได้ดี นอกจากนั้นระบบสนับสนุนการตัดสินใจยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริหารในทุกระดับ ได้แก่ ระดับล่าง ระดับกลาง และระดับสูง และระบบสนับสนุน
การตัดสินใจยังมีรูปแบบการใช้งานอเนกประสงค์ มีความสามารถในการจ าลองสถาณการณ์ และ
สามารถสร้างเครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์ส าหรับช่วยเหลือได้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.9 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
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2.1.4.4 ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง 
ระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง (Executive Support System: 

ESS) คือ ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาส าหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ สามารถให้ข้อมูลและ
เสนอแนะผู้บริหารในระดับสูงที่ไม่คุ้นเคยกับระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้
ง่ายขึ้น ไม่จ าเป็นต้องจดจ าค าสั่งการท างานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 

 
 

ภาพที่ 2.10 สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง 
ที่มา: https://dendykp.files.wordpress.com/2012/03/ess.jpg 

 
ลักษณะเด่นของระบบสารสนเทศเพ่ือผู้บริหารระดับสูง คือ ผู้บริหารไม่

จ าเป็นต้องมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ในระดับสูง ระบบสามารถเข้าใจได้ง่าย ระบบมีความยืดหยุ่นสูง 
สามารถสนับสนุนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความรวดเร็วในการตอบสนองที่ทันต่อ
สถานการณ์ นอกจากนั้นผลลัพธ์ที่แสดง สามารถปรากฎในรูปตัวอักษร กราฟ ตาราง ภาพ และเสียง 
ท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ต่อได ้

 
2.1.4.5 ระบบสารสนเทศระดับองค์กร  

ระบบสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise System: ES) คือ ระบบ
สารสนเทศ และกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ทั้งองค์กร เพ่ือให้สามารถใช้ทรัพยากร ภายในองค์กรร่วมกัน
ได้ ท าให้องค์กรมีระบบการท างานที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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การท างานของระบบสารสนเทศระดับองค์กร จะเป็นการประสานงาน
ร่วมกันภายในองค์กร มีการใช้ฐานข้อมูล (Database) ร่วมกัน มีการแชร์ข้อมูล (Sharing Data) 
เพ่ือให้การจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่า Business Process หรือการน าองค์กรเข้ามา
รวมไว้เป็นหนึ่งเดียว  

 

 
 

ภาพที่ 2.11 ระบบสารสนเทศระดับองค์กร 
 
ข้อดีของระบบสารสนเทศระดับองค์กร คือ ท าให้องค์กรมีโครงสร้างที่

แข็งแรง มีลักษณะการท างานที่เป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการแบ่งเป็นระบบย่อย ส่งผลให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีข้ึน สะดวกต่อการบ ารุงดูแลและรักษา สามารถตรวจสอบการท างานและปัญหาได้ง่าย 

 
 

******************************************** 
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2.2 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
 

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information System) คือ ระบบสารสนเทศที่
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานของธุรกิจในองค์กรเป็นไปอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 
โดยระบบสารสนเทศทางธุรกิจนั้น ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้ปฏิบัติตามหน้าที่ทางธุรกิจ ตลอดจน
ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถประสานงานและใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับปฏิบัติงาน และระดับผู้บริหาร ซึ่งในที่นี้ได้น าเสนอมิติต่างๆ 
ของระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องต่อองค์กร ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ที่มา: http://aboutnigerians.com/what-is-a-business-information-system/ 

 
2.2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการด าเนินธุรกิจ 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญและมีความจ าเป็นต้ององค์กรและธุรกิจเป็น
อันมาก ซึ่งผู้บริหารต้องค านึงถึงความสอดคล้องระหว่างการด าเนินธุรกิจ เทคโนโลยี และการตัดสินใจ
ที่ต้องกระท าอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกัน และสัมพันธ์ในทุกมิติ  

ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารสมัยใหม่จ าเป็นต้องประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ และใช้ในการควบคุม ติดตามประสิทธิภาพขององค์กร และเพ่ือให้เกิด
วิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผู้บริหารต้องสามารถเข้าใจและ
จัดการกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

2.2.1.1 การก าหนดกลยุทธ์องค์กร 
ผู้บริหารต้องสามารถก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างชัดเจน สามารถ

ก าหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์จากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
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2.2.1.2 การก าหนดแผนงานสารสนเทศ 
ผู้บริหารต้องสามารถอออกแบบ ก าหนด และควบคุมแผนงานสารสนเทศ 

ในระดับองค์กร และระดับการด าเนินงานได้ สามารถก าหนดโครสร้างหน่วยงานสารสนเทศ ได้อย่างมี
ขั้นตอน มีล าดับชั้นการท างานและล าดับชั้นความส าคัญ 

 

 
 

ภาพที่ 2.13 การก าหนดแผนงานสารสนเทศ 
ที่มา: http://service.nic.go.th/strategy/images/mindmap-1-concept.png 

 
2.2.1.3 การก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศ 

ผู้บริหารต้องสามารถก าหนด และวางผังโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศ
ขององค์กร (Information System Infrastructure) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การก าหนด
แผนการจัดหาอุปกรณ์ การจัดหาชุดค าสั่งและโปรแกรมปฏิบัติการ จัดระบบสื่อสารและระบบ
เครือข่าย พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล พัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ และอ่ืนๆ ซ่ึงมีบทบาทส าคัญ
ในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ ในการปรับตัวของงานสารสนเทศในองค์กร 
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ภาพที่ 2.14 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศและสถาปัตยกรรม 
ที่มา: https://bit.ly/2KH7455 

 
2.2.1.4 การก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานภายในองค์กร 

ผู้บริหารมีหน้าที่ ในการก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานภายในองค์กร 
พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนาให้บุคลากร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร 

 

 

ภาพที่ 2.15 การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง 
ที่มา: http://investor-th.thaiunion.com/images/v02/content/risk/orgchart-th.jpg 
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ภาพที่ 2.16 ความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง 
ที่มา: http://investor-th.thaiunion.com/images/v02/content/risk/20180503-table-risk-th.jpg 

 
 

******************************************** 
 

2.3 แบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียน 
 

1) จงอธิบายหลักการและกระบวนการท างานของระบบสารสนเทศ มาพอสังเขป 
2) จงอธิบายล าดับขั้นของข้อมูลและสารสนเทศ และวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละ

ล าดับชั้น ให้อภิปรายพอสังเขป 
3) ประเภทของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วยอะไรบ้าง จงอธิบายพอสังเขป 
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