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แผนการสอนเสริม 

ครั้งที่ 2
การสอนเสริมชุดวิชา  13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

การสอนเสริมครั้งที่ 2  หน่วยที่ 8 - 15

รายชื่อหน่วยที่สอนเสริม

 หน่วยที่ 8    การจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ 

 หน่วยที่ 9    การจัดการอาคารสถานที่ขององค์การสารสนเทศ

   หน่วยที่ 10   การจัดการสำานักงานขององค์การสารสนเทศ 

 หน่วยที่ 11   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ

 หน่วยที่ 12   การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ 

 หน่วยที่ 13   การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ 

 หน่วยที่ 14   ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ 

 หน่วยที่ 15   การประเมินระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

 หลังจากนักศึกษาเข้ารับการสอนเสริมแล้ว นักศึกษาสามารถอธิบายสาระสำาคัญประเด็นประเด็น

ต่อไปนี้ได้

 1. การจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ

 2. การจัดการอาคารสถานที่ขององค์การสารสนเทศ

   3. การจัดการสำานักงานขององค์การสารสนเทศ 

 4. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ

 5. การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ 

 6. การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ 

 7. ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ 

 8. การประเมินระบบสารสนเทศ

กิจกรรมการสอนเสริม

 1. ประเมินผลก่อนการสอนเสริม

 2. สรุปสาระสังเขปของประเด็นที่ 8 - 15

 3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมซักถามปัญหา

 4. ประเมินผลหลังการสอนเสริม
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เอกสารประกอบการสอนเสริมชุดวิชา

13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ

หน่วยที่ 8 - 15

 

หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์การ 

หน่วยที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ   

หน่วยที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

            เชิงกลยุทธ์ 

หน่วยที่ 4  ระบบจัดการ นโยบายและการวางแผน

 องค์การสารสนเทศ

หน่วยที่ 5  การจัดการองค์การขององค์การสารสนเทศ 

หน่วยที่ 6  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การสารสนเทศ 

หน่วยที่ 7  การจัดการทรัพยากรการเงินในองค์การสารสนเทศ

หน่วยที่ 8  การจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ

หน่วยที่ 9  การจัดการอาคารสถานที่ขององค์การสารสนเทศ

หน่วยที่ 10 การจัดการสำานักงานขององค์การสารสนเทศ

หน่วยที่ 11  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ

  สารสนเทศ

หน่วยที่ 12 การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ

หน่วยที่ 13 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การ

              สารสนเทศ

หน่วยที่ 14  ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ

หน่วยที่ 15  การประเมินระบบสารสนเทศ

พื้นฐาน
การจัดการ

ด้านอื่นๆ

การจัดการ
แต่ละด้าน

13314
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 ตอนที่ 8.1  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ

 ตอนที่ 8.2  การได้มาซึ่งพัสดุขององค์การสารสนเทศ

 ตอนที่ 8.3  การจัดการพัสดุขององค์การสารสนเทศ

 พัสดุขององค์การสารสนเทศ หมายความถึงวัสดุและครุภัณฑ์ขององค์การสารสนเทศ

หน่วยที่ 8 

การจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ

เอกสารการสอน # 8.1 พัสดุขององค์การสารสนเทศ 

ความต้องการพัสดุ 

การจัดหาพัสดุ 

การควบคุมและแจกจ่ายพัสดุ 

การดูแลบำารุงรักษาพัสด ุ

การจำาหน่ายพัสดุ

การได้มาซึ่งพัสดุ

การจัดการพัสดุ

การจัดการ

งานพัสดุ

ขอบเขตของการจัดการงานพัสดุขององค์การสารสนเทศ
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 การจัดการงานพัสด ุมีภาวะแวดล้อมบางประการที่มีความสำาคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

จัดการงานพัสดุ ซึ่งได้แก่ 

  l นโยบาย 

  l ระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน 

  l วัฒนธรรม 

  l ทรัพยากร 

  l ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

  l ภาวะแวดล้อมทางการเมือง 

  l ภาวะแวดล้อมทางสังคม 

  l เทคโนโลยี

 ความต้องการพัสดุ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  

  l ความต้องการเบื้องต้น 

  l ความต้องการทดแทน  

  l ความต้องการสำารองพัสดุคงคลัง  

  l ความต้องการชดเชยระยะเวลาในการจัดหา

  l ความต้องการพิเศษ 

 การคำานวณความต้องการพัสดุ

 A    =    (B + C + D + E + F) – G

 เมื่อ  A    =    จำานวนพัสดุที่ต้องจัดหา

  B    =    จำานวนพัสดุที่ต้องการเบื้องต้น 

  C    =    จำานวนพัสดุที่ต้องการทดแทน 

         D    =    จำานวนพัสดุที่ต้องการสำารองคงคลัง

         E    =    จำานวนพัสดุที่ต้องการชดเชยระยะเวลาในการจัดหา

         F    =    จำานวนพัสดุที่ต้องการพิเศษ

         G   =     จำานวนพัสดุที่มีคงเหลือสำารองคงคลัง

เอกสารการสอน # 8.2 การจัดการงานพัสด ุ

เอกสารการสอน # 8.3 ความต้องการพัสด ุ

เอกสารการสอน # 8.4 การคำานวณความต้องการพัสดุ
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 การจัดหาพัสดุขององค์การสารสนเทศ  หมายถึง การดำาเนินการซื้อพัสดุการจ้างทำาของหรือจ้างบริการ  

การเช่าพัสดุ  การรับโอนพัสดุ  การแลกเปลี่ยนพัสดุและการจัดทำาพัสดุเอง  เพื่อใช้ในงานขององค์การ

 

 

 

 

 สารสนเทศ ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุประกอบด้วย 

  l การกำาหนดคุณลักษณะของพัสดุ 

  l การหาแหล่งขายหรือรับจ้างหรือเช่า 

  l การจัดหาพัสดุ 

  l การตรวจรับพัสดุ

  l การควบคุมและแจกจ่ายพัสดุ เพื่อป้องกันมิให้พัสดุที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบสูญหายหรือ  

     เสียหาย สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การควบคุมและแจกจ่ายพัสดุ ประกอบ  

             ด้วยขั้นตอนการจัดทำาทะเบียนและบัญชีควบคุมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การจ่ายพัสดุ และ

     การตรวจนับพัสดุ 

  l การดูแลบำารุงรักษาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำาเสมอสามารถยืดอายุการใช้พัสดุ

  l การจำาหน่ายพสัดุ เปน็การปลดเปลือ้งภาระความรบัผดิชอบพสัด ุและเพือ่ลดตน้ทนุการจดัเกบ็  

     ซึ่งเกิดจากพัสดุนั้นไม่มีความจำาเป็นต้องใช้ต่อไป หรือพัสดุที่ชำารุดหรือเสื่อมสภาพไม่สามารถ

     ใช้งานต่อไปได้  หรือไม่คุ้มค่ากับการซ่อม

เอกสารการสอน # 8.5 การจัดหาพัสดุขององค์การสารสนเทศ 

เอกสารการสอน # 8.6 การจัดหาพัสดุขององค์การสารสนเทศ 
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 การดำาเนินการโครงการองค์การสารสนเทศ ขั้นตอนสำาคัญคือ 

  l กำาหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ของโครงการก่อนว่า อาคารนี้จะให้บริการแก่ผู้ ใช้งานกลุ่มใด  

     เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายนี้จะมีผลต่อรูปแบบทางกายภาพของอาคารนั้นๆ  

  l ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

  l วางแนวคิดและออกแบบโครงการอย่างละเอียด 

  l จัดทำาแบบรูปและรายละเอียดประกอบแบบ 

  l จัดทำารายการแสดงปริมาณและราคางานเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

  l ก่อสร้างอาคาร

 อาคารองค์การสารสนเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ 

  1. ส่วนบริการสารสนเทศ   3. ส่วนบริการสาธารณะ

  2. ส่วนสนับสนุนโครงการ   4. ส่วนบริการอาคาร  

 

 การจัดวางผังประโยชน์ใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น จะต้องคำานึงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ

แต่ละส่วนว่า มีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงไร

 

 

หน่วยที่ 9

การจัดการอาคารสถานที่ขององค์การสารสนเทศ

เอกสารการสอน # 9.1 การดำาเนินการโครงการองค์การสารสนเทศ  
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 การจัดพื้นท่ีภายในอาคารองค์การสารสนเทศ จะต้องเข้าใจถึงแนวคิดการจัดพ้ืนที่ ได้แก่ การจัดพื้นที่

ส่วนบุคคลเมื่ออยู่ในสถานที่ที่แตกต่างกัน และการจัดพ้ืนที่ระหว่างบุคคล รวมทั้งต้องทราบถึงรายละเอียดของ

ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบอาคารประเภทต่างๆ ทั้งในด้านขนาด ความต้องการของพ้ืนที่ ความยืดหยุ่นหรือ

คล่องตัวในการใช้งาน รูปทรง ความสวยงาม งบประมาณ รวมทั้งการดูแลและบำารุงรักษา

 

 

 

 การตกแต่งภายในอาคารองค์การสารสนเทศ จะต้องคำานึงถึงการใช้วัสดุตกแต่งภายใน นับตั้งแต่วัสดุที่

ใช้ตกแต่งพื้น ตกแต่งผนัง ตกแต่งเพดาน และการใช้สีภายในอาคาร  ทั้งนี้ ในการเลือกใช้สีตกแต่งภายในจะต้อง

คำานึงถึงจิตวิทยาของสีต่อผู้ ใช้สอยอาคาร รวมทั้งความสัมพันธ์ของสีขององค์ประกอบอาคารต่างๆ ด้วย

 l  ในการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารองค์การสารสนเทศเพื่อให้ผู้ ใช้งานในอาคารรู้สึกสบายใจ สดชื่น 

มีสุขภาพดีนั้น จะต้องคำานึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ นับตั้งแต่อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง และเสียง

 l ป้าย หมายถึง แผ่นหนังสือหรือแผ่นเคร่ืองหมายที่บอกให้รู้ถึงชื่อหรือข้อมูลต่างๆ ป้ายนับว่ามี

ความสำาคัญต่อการจัดการอาคารสถานที่ เพราะเป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การจำาแนกป้าย

ทำาได้หลายวิธี คือ จำาแนกตามสถานที่ติดตั้ง และจำาแนกตามวัตถุประสงค์ในการติดตั้ง ทั้งนี้ การติดตั้งป้าย

ควรคำานึงถึงความเหมาะสมของทำาเลหรือตำาแหน่งที่ติดตั้งป้าย ซึ่งควรเป็นตำาแหน่งที่มองเห็นได้ชัด

ผู้ ใช้งานมีความสัมพันธ์กัน

(CONTACT ENCOURAGED)

ผู้ ใช้งานไม่มีความสัมพันธ์กัน

(CONTACT DISCOURAGED)

SHARED

SPACE

เอกสารการสอน # 9.1 การดำาเนินการโครงการองค์การสารสนเทศ (ต่อ)  
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 สำานักงาน คือ สถานที่ซึ่งอาจเป็นเพียงห้องเดียวหรือหลายห้อง จะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ 

อาจเป็นสถานที่สำาหรับทำาธุรกรรมต่างๆ หรือเพื่ออำานวยความสะดวกในการทำางาน หรือควบคุมการดำาเนินงาน 

โดยอาศัยสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และมีหน้าที่รับข้อมูลจากผู้หนึ่งมาประมวลผลแล้วส่งไปให้อีกผู้หนึ่ง ซึ่งข้อมูล

นั้นอาจอยู่ในรูปกระดาษหรือรูปอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ สำานักงานขององค์การสารสนเทศมีลักษณะสำาคัญ คือ 

 1. เป็นงานที่ให้บริการช่วยอำานวยการและให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับงานสำานักงานแก่หน่วย/ฝ่ายต่างๆ ภายใน  

    องค์การสารสนเทศ 

 2. เป็นงานที่ไม่อาจคำานวณเพื่อหากำาไรได้โดยตรง  

 3. เป็นงานที่มีลักษณะธุรการหรือเป็นงานด้านการจัดการสารสนเทศขององค์การสารสนเทศ 

 4. เป็นงานที่แทรกอยู่ในงานที่เป็นหน้าที่หลักขององค์การสารสนเทศ และงานต่างๆ ที่เป็นหน้าที่รองของ  

    องค์การสารสนเทศ  

 5. เป็นงานที่มีลักษณะของงานบางอย่างที่เป็นการควบคุมการจัดการ ส่วนวิวัฒนาการของสำานักงานและ  

 

 งานสำานักงานขององค์การสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 

  1. สำานักงานและงานสำานักงานในช่วงแรกและช่วงของการเปลี่ยนแปลง 

  2. สำานักงานอิเล็กทรอนิกส์และงานสำานักงาน

 ระดับของงานสำานักงานขององค์การสารสนเทศมี 2 ระดับ คือ 

  1. งานระดับบริหาร

  2. งานระดับปฏิบัติการ 

 ส่วนขอบเขตของการจัดการสำานักงานขององค์การสารสนเทศ คือ 

  l การจัดการงานสารสนเทศสำานักงาน  

  l การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  l การจัดการการเงิน 

  l การวิเคราะห์และจัดระบบงาน 

  l การควบคุมระบบงานในสำานักงาน 

  l การติดต่อสื่อสาร 

  l การประสานงานและประชาสัมพันธ์ 

  l การจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกทางกายภาพในองค์การ 

  l การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  l การสนับสนุนและพัฒนาองค์การ

หน่วยที่ 10 

การจัดการสำานักงานขององค์การสารสนเทศ  

เอกสารการสอน # 10.1 สำานักงาน  
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 การจัดการสำานักงานขององค์การสารสนเทศ มี 3 รูปแบบ คือ 

  1. แบบรวมงานสำานักงาน  

  2. แบบกระจายงานสำานักงาน

  3. แบบผสมผสานงานสำานักงาน 

 ปัจจัยสำาคัญในการจัดการสำานักงานขององค์การสารสนเทศ  ประกอบด้วย 

  l ขนาดขององค์การสารสนเทศ 

  l ธรรมชาติของงานสำานักงาน 

  l บุคลากรงานสำานักงาน 

  l การบริหารจัดการขององค์การสารสนเทศ 

  l สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 

 การจัดการงานสารสนเทศของสำานักงานขององค์การสารสนเทศ คือ การผลิต จัดเก็บ ประมวล ค้นหา

และเผยแพร่สารสนเทศ 

 

 โดยจัดให้มีระบบการจัดการงานสารสนเทศสำานักงาน คือ 

  l ระบงานสารบรรณ  

  l ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

  l ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

  l ระบบจัดการความรู้ 

 ความสำาคัญของการจัดการงานสารสนเทศสำานักงาน มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย การดำาเนินงาน และ

การบริหารจัดการ

 การจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ของสำานักงานขององค์การสารสนเทศ เป็นการดำาเนินการเกี่ยวกับ 

  1. การจัดหาบุคลากร ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ปริมาณงานและอัตรากำาลัง การสรรหาบุคลากร 

     การปฐมนิเทศ และการประเมินผลการทำางาน  

  2. การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การฝึกอบรม และการพัฒนาความรู้ ในด้านต่างๆ  

  3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทน การจัดผลประโยชน์เกื้อกูล  

     การส่งเสริมดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำางานของบุคลากร 

  4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

เอกสารการสอน # 10.1 สำานักงาน (ต่อ) 
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 การจัดการการเงินของสำานักงานขององค์การสารสนเทศ เป็นการดำาเนินการเกี่ยวกับการประสานกับ

หน่วย/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การเพื่อจัดทำางบประมาณของแต่ละหน่วย/ฝ่ายก่อนดำาเนินการจัดทำางบประมาณใน

ภาพรวมขององค์การ และทำาหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน

 การบริการสิ่งอำานวยความสะดวกของสำานักงานขององค์การสารสนเทศ เป็นการจัดบริการเกี่ยวกับ 

  1. อาคารสถานที่ ได้แก่ การวางแผนการใช้พื้นที่ การใช้พลังงาน และการจัดบรรยายกาศภายใน  

     องค์การสารสนเทศ  

  2. พัสดุสำานักงาน ประกอบด้วยการประสานงานเพื่อของบประมาณ ควบคุม  บำารุงรักษา และ  

     จำาหน่ายพัสดุสำานักงาน  

  3. สิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ ได้แก่ การติดต่อสื่อสารในสำานักงาน การจัดประชุม และ

     เครื่องอำานวยความสะดวกสำาหรับผู้ ใช้องค์การสารสนเทศ

เอกสารการสอน # 10.1 สำานักงาน (ต่อ) 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องเพื่องานเก่ียวกับ

ระบบสารสนเทศ คือ การรวบรวมข้อมูล บันทึก จัดเก็บ ประมวลผล ค้นหา ค้นคืน แสดงผล และเผยแพร่

สารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย 2 เทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร  

 ส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย เทคโนโลยี 4 ด้าน คือ 

  1. เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ 

  2. เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ 

  3. เทคโนโลยีฐานข้อมูล

  4. เทคโนโลยีการสื่อสาร

 ความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จำาแนกอย่างกว้างๆ ได้ 2 ประการ ได้แก่  

  1. ความสำาคัญต่อองค์การ โดยมีบทบาททั้งด้านการดำาเนินงาน ด้านการบริหารจัดการ และด้าน  

     กลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์การ  

  2. ความสำาคัญต่อสังคม โดยมีบทบาททั้งด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์  

     และสาธารณสุข และด้านสังคมและการเมือง

 การจำาแนกระบบสารสนเทศในองค์การอาจทำาได้หลายวิธ ี

 

ตัวอย่างของระบบสารสนเทศในองค์การจำาแนกตามระดับการจัดการ

เอกสารการสอน # 11.1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ 

หน่วยที่ 11

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ

ระดับกลยุทธ์

ESS หรือ EIS

ระดับกลวิธี

MRS หรือ DSS

ระดับงานที่ใช้ความรู้

OIS หรือ KWS

ระดับปฏิบัติการ

TPS
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เอกสารการสอน # 11.1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ (ต่อ)

ระบบสารสนเทศ

ด้าน

การขายและการตลาด

ระบบสารสนเทศ

ด้าน

การผลิต

ระบบสารสนเทศ

ด้าน

การเงินและบัญชี

ระบบสารสนเทศ

ด้าน

ทรัพยากรมนุษย์

ตัวอย่างของระบบสารสนเทศในองค์การจำาแนกตามหน้าที่ทางธุรกิจ

 

 การจำาแนกตามกระบวนการธุรกิจ โดยมีระบบที่สำาคัญ เช่น ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบจัดการ

ห่วงโซ่อุปทาน และระบบวางแผนทรัพยากรขององค์การ

 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศจำาเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม กลยุทธ์การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศประกอบด้วยกลยุทธ์สำาคัญ 3 ด้าน คือ กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 l กลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การจะต้องสัมพันธ์และสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การ   

   โดยกลยุทธ์องค์การเป็นหัวใจในการกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานขององค์การ และใช้เป็นหลักในการ  

   กำาหนดกลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ

 

 l กลยุทธ์ระบบสารสนเทศเป็นข้อกำาหนดด้านความต้องการสารสนเทศขององค์การ โดยระบุว่าต้องการ  

   สร้างหรือพัฒนาระบบสารสนเทศอะไร

 l กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นข้อกำาหนดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำามาใช้ในการสร้างหรือ  

   พัฒนาระบบสารสนเทศ

 l กลยุทธ์การจัดการระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นข้อกำาหนดด้านการจัดการเพื่อให้

   การพัฒนาระบบสารสนเทศและการนำาระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานประสบความสำาเร็จ
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ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์องค์การและกลยุทธ์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 การกำาหนดความต้องการสารสนเทศขององค์การโดยทั่วไปมีวิธีการพื้นฐาน 2 วิธี คือ การวิเคราะห์องค์การ 

และการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ

จะพัฒนา 

ระบบอะไร

จะใช ้
เทคโนโลย ี

อะไร

จะจัดการ 
เทคโนโลยี
อย่างไร

จะพัฒนา 

ระบบอย่างไร

กลยุทธ์องค์การ

l แผนกลยุทธ์ขององค์การ

l วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ

กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ

l การกำาหนดความต้องการ 

l สารสนเทศขององค์การ

กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

       l กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยี

       l เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การจัดการระบบสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

l การพัฒนาระบบสารสนเทศ

l แผนการใช้และบำารุงรักษาเทคโนโลยี       
   สารสนเทศ

l การจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง  
  (การจัดองค์การ บุคลากร การเงิน)

l การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของ  
  ระบบสารสนเทศ

จะพัฒนา 
ระบบอะไร

จะพัฒนา 
ระบบ

อย่างไร

กลยุทธการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ

เอกสารการสอน # 11.1 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การสารสนเทศ (ต่อ)
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 การตลาดองค์การสารสนเทศ หมายถึง การประยุกต์แนวความคิดและเครื่องมือทางการตลาดเชิงธุรกิจ

ในองค์การสารสนเทศ กล่าวคือ ผู้ ให้บริการสารสนเทศได้ศึกษาความต้องการของผู้ ใช้สารสนเทศ และพยายาม

จัดหา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ โดยสามารถสนองความต้องการให้ผู้ ใช้สารสนเทศมีความพอใจ เห็นคุณค่าและใช้

สารสนเทศและบริการสารสนเทศมากขึ้น

 เครื่องมือทางการตลาดองค์การสารสนเทศนั้นมักพิจารณาโดยใช้แนวคิดที่เรียกว่า ส่วนประสมการตลาด 

หรือส่วนผสมการตลาด ซึ่งมีองค์ประกอบของตลาด 4 ประการ ได้แก่ 

  1. ผลิตภัณฑ์ 

  2. ราคา 

  3. สถานที่

  4. การส่งเสริมการจำาหน่าย 

 วัตถุประสงค์ของการตลาดองค์การสารสนเทศโดยทั่วไปมี 3 ประการ ได้แก่ 

  1. จำาหน่ายให้ได้มากที่สุด  

  2. จำาหน่ายให้ได้กำาไรมากที่สุด  

  3. จำาหน่ายให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด

 การวางแผนการตลาดองค์การสารสนเทศ คือ การใช้แนวคิดทางการตลาดในการนำาเสนอผลิตภัณฑ์

สารสนเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ ใช้สารสนเทศ การกำาหนดราคาและสถานที่สำาหรับจัดจำาหน่ายที่สะดวกเข้าถึง 

ดึงดูดให้ผู้ ใช้สารสนเทศสนใจ และตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์  

 การวางแผนการตลาดองค์การสารสนเทศมีขั้นตอนสำาคัญ 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การศึกษาพันธกิจหลัก  

  2. การวิเคราะห์สถานการณ์และตำาแหน่งในตลาดของผลิตภัณฑ์สารสนเทศ  

  3. การกำาหนดวัตถุประสงค์การตลาด  

  4. การทำาการวิจัยการตลาด  

  5. การกำาหนดกลยุทธ์การตลาด  

  6. การดำาเนินกลยุทธ์การตลาด  

  7. การติดตามประเมินผล  

  8. และการทบทวนกลยุทธ์การตลาด

หน่วยที่ 12

การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ

เอกสารการสอน # 12.1 การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ
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 การวิจัยการตลาดองค์การสารสนเทศ หมายถึง การวิจัยเพื่อให้ผู้บริหารองค์การสารสนเทศและ

ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลและสารสนเทศท่ีสนองวัตถุประสงค์ด้านการตลาดขององค์การสารสนเทศ สำาหรับใช้ใน

การวางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาทางการตลาดทั้งปัจจุบันและอนาคต เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกทาง

การตลาด

 การวิจัยการตลาดองค์การสารสนเทศจึงมีความสำาคัญ คือ การหาโอกาสใหม่ทางการตลาด การทราบ

ปัญหาด้านการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ความนิยมของผู้ ใช้สารสนเทศ การทราบความจำาเป็นในการเปลี่ยนบทบาทของ

ผู้ ให้บริการ  การติดตามและคาดคะเนแนวโน้มด้านพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ  การได้ทราบว่าแนวโน้มแหล่งวิชา

ความรู้หรือแหล่งสารสนเทศรวมท้ังรูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศและการเข้าถึงบริการสารสนเทศในอนาคต  

และการแสวงหาและกำาหนดเลือกวิธีการทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สารสนเทศ เป็นแนวคิดที่ช่วยให้เห็นสถานภาพต่างๆ ของการยอมรับผลิตภัณฑ์

สารสนเทศ นับแต่การแนะนำาผลิตภัณฑ์ให้ผู้ ใช้สารสนเทศรู้จัก จนกระทั่งจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ ในที่สุดผลิตภัณฑ์

ใหม่กลายเป็นผลิตภัณฑ์เก่าและตลาดชะลอตัว โดยมี 4 ระยะ คือ ระยะเริ่มแนะนำาผลิตภัณฑ์  ระยะตลาดเริ่ม

ขยาย  ระยะตลาดเติบโตเต็มที่และระยะตลาดเริ่มชะลอตัว 

  

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สารสนเทศ

1. ระยะเริ่มแนะนำาผลิตภัณฑ์

3. ระยะตลาดเติบโตเต็มที่

2. ระยะตลาดเริ่มขยาย4. ระยะตลาดเริ่มชะลอตัว

เอกสารการสอน # 12.1 การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ (ต่อ)
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 การตั้งราคาผลิตภัณฑ์สารสนเทศมีหลายวิธ ี วิธีที่สำาคัญ คือ การตั้งราคาโดยใช้ต้นทุนเป็นเกณฑ์  การตั้ง

ราคาโดยใช้ความต้องการของผู้ ใช้สารสนเทศเป็นเกณฑ์ และการตั้งราคาโดยใช้การแข่งขันของตลาดเป็นเกณฑ์ 

 การตั้งราคาผลิตภัณฑ์สารสนเทศมีประเด็นสำาคัญ คือ ระดับราคา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพและ

ราคาของผลิตภัณฑ์  และการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ต่อหน่วย

 หลักการสำาคัญของการเลือกช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศหรือช่องทางการตลาด คือ 

ความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สารสนเทศ  ไม่ว่าจะเป็นโดยทางกายภาพ คือ การเดินทางไปใช้บริการ 

ณ องค์การสารสนเทศ หรือการเข้าถึงบริการโดยผ่านเครือข่ายต่างๆ  เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ ใช้สารสนเทศ

ให้มากที่สุด  

 ช่องทางการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศมีหลายลักษณะที่สำาคัญ คือ ช่องทางการจัดจำาหน่ายแบบ

สถานที่ แบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นหรือบริการอื่น

 การส่งเสริมการจำาหน่าย หมายถึง ความพยายามที่ผู้จำาหน่ายสามารถชักจูงให้ผู้ ใช้สารสนเทศซื้อ

ผลิตภัณฑ์  โดยมีวิธีส่งเสริมการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สารสนเทศ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การเสนอ

ผลิตภัณฑ์เพื่อจำาหน่ายโดยตรงต่อผู้ ใช้สารสนเทศ และวิธีการส่งเสริมการจำาหน่ายอื่นๆ  

เอกสารการสอน # 12.1 การจัดการการตลาดองค์การสารสนเทศ (ต่อ)
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 คุณภาพขององค์การสารสนเทศ หมายถึง คุณสมบัติทุกประการของบริการที่อยู่ในระดับที่สามารถตอบ

สนองความต้องการของผู้ ใช้บริการหรือผู้ ใช้บริการมีความพอใจ

 บริการสารสนเทศที่มีคุณภาพช่วยให้ผู้ ใช้ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการและได้รับความพอใจ ได้รับ

บริการอย่างเท่าเทียม เสมอภาคกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ช่วยให้องค์การมีผลผลิตหรือบริการที่เสียหายหรือ

บกพร่องน้อยลง เมื่อผลผลิตหรือบริการมีคุณภาพ ผู้ ใช้จะเกิดความพอใจให้ความเชื่อถือและนิยมในผลผลิตและ

บริการ ชื่อเสียงตลอดจนภาพลักษณ์ขององค์การก็ดีขึ้น ทำาให้สังคมได้รับประโยชน์จากความรู้ ในวิชาชีพได้อย่าง

เต็มที่ ทั้งยังเป็นการปรับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม จนถึงขั้นเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ของวิชาชีพ

 คุณภาพองค์การสารสนเทศ ครอบคลุมคุณภาพของผลผลิตขององค์การสารสนเทศ และคุณภาพของ

บริการที่องค์การสารสนเทศจัดให้แก่ผู้ ใช้ 

 การประยุกต์แนวคิดด้านคุณภาพในการจัดการองค์การสารสนเทศ จำาแนกออกเป็น 4  ลักษณะ คือ  

  1. การประยุกต์ซึ่งมุ่งที่ผลิตภัณฑ์ 

  2. การประยุกต์ซึ่งมุ่งที่การผลิต 

  3. การประยุกต์ซึ่งมุ่งที่คุณค่า

  4. การประยุกต์ซึ่งมุ่งที่ผู้ ใช้

 คุณภาพของผลิตภัณฑ์พิจารณาได้จากด้านต่างๆ 8 ด้าน คือ 

  1. สมรรถนะหรือสมรรถภาพ  

  2. ลักษณะเฉพาะ  

  3. ความเชื่อถือได้  

  3. ความสอดคล้องกับมาตรฐาน 

  4. เกณฑ์หรือแบบที่กำาหนด  

  5. ความทนทาน  

  6. ความพร้อมในการจัดบริการซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์  

  7. สุนทรียภาพ

  8. ภาพลักษณ์หรือคุณภาพตามที่ผู้บริโภครับรู้

 

หน่วยที่ 13 

การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ

เอกสารการสอน # 13.1 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ
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 บริการมีลักษณะสำาคัญ คือ เป็นนามธรรมหรือสัมผัสจับต้องไม่ได้ มีลักษณะที่หลากหลาย สลายตัวได้  

รวมทั้งผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกัน 

 

 คุณภาพของบริการพิจารณาได้จากด้านต่างๆ 10 ด้าน คือ 

  1. ลักษณะที่จับต้องได้ 

  2. ความเชื่อถือไว้วางใจได้  

  3. การตอบสนองต่อผู้ ใช้บริการ  

  4. สมรรถนะของผู้ ให้บริการ  

  5. ความมีมารยาท  

  6. ความน่าเชื่อถือ  

  7. ความมั่นคง  

  8. การเข้าถึงบริการ  

  9. การสื่อสาร

  10. ความเข้าใจผู้ ใช้บริการ

 การจัดการคุณภาพเป็นกิจกรรมทั้งหลายในการจัดการ เพื่อกำาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบ

ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการนำาระบบคุณภาพไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนด้านคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ 

การประกันคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพของระบบคุณภาพที่ได้นำาไปใช้ 

 หลักการจัดการคุณภาพโดยทั่วไปครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การวัด  การมาตรฐาน การตรวจสอบ  

ความเที่ยงตรง และผลป้อนกลับ  

 

หลักการ

จัดการคุณภาพ

การวัด การมาตรฐาน

การตรวจสอบความเที่ยงตรง

ผลป้อนกลับ

เอกสารการสอน # 13.1 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ (ต่อ)
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 การจัดการคุณภาพองค์การสารสนเทศ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ  คือ การวางแผนคุณภาพ  การเลือก

ระบบคุณภาพ  การนำาระบบไปใช้  และการประเมินการจัดการคุณภาพ

 

 

 

 มาตรฐาน หมายถึง เอกสารที่จัดทำาขึ้นจากการเห็นพ้องต้องกัน และได้รับความเห็นชอบจากองค์การอัน

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  เอกสารดังกล่าววางกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หรือลักษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลที่

เกิดขึ้นของกิจกรรมน้ันๆ เพ่ือให้เป็นหลักเกณฑ์ใช้กันทั่วไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึงความสำาเร็จสูงสุด

ตามข้อกำาหนดที่วางไว้  ความสำาคัญของมาตรฐานอาจพิจารณาได้เป็น 2 ด้าน คือ ต่อผู้ ใช้ระบบและต่อผู้ ให้บริการ

 

 มาตรฐานสามารถจำาแนกในลักษณะต่างๆ คือ ตามการกำาหนดขึ้นและตามลักษณะการใช้ในองค์การ  

 ตัวอย่างของมาตรฐานองค์การสารสนเทศที่ควรรู้จัก ได้แก่ มาตรฐานสากลในการระบุสิ่งพิมพ์ท่ีตีพิมพ์

เผยแพร่  มาตรฐานรูปแบบการบรรยายรายละเอียดทรัพยากรสารสนเทศ  มาตรฐานการค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

และมาตรฐานเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ   

 

 องค์การด้านการมาตรฐานที่มีบทบาทสำาคัญต่อวิชาชีพสารสนเทศท่ีควรรู้จัก ได้แก่ องค์การระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ไอโซ) สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (แอนซี)  องค์การมาตรฐานด้านสารสนเทศ

แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ไนโซ) และสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

 ไอโซ 9000 เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์การให้มีกระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพและ

มีคุณภาพ โดยสามารถนำาไปใช้ได้ทุกองค์การ ทุกขนาด ทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ เพื่อสร้างความ

พึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารการสอน # 13.1 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ (ต่อ)

  4. การประเมิน

การจัดการคุณภาพ

1. การวางแผนคุณภาพ

2. การเลือกระบบคุณภาพ

3. การนำาระบบไปใช้  
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 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระบบที่ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในสถาบันอุดมศึกษาของ

ไทยหลายแห่ง จำาแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ 

  1. การประกันคุณภาพภายใน  

  2. การประกันคุณภาพภายนอก

 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เป็นปรัชญาและแนวปฏิบัติของการจัดการที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยวิธีการที่พนักงานมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำาที่มั่นคง และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

เอกสารการสอน # 13.1 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ (ต่อ)
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เอกสารการสอน # 14.1 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ (ต่อ)

 

 ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ หมายถึง การสร้างการดำาเนินงานในรูปแบบต่างๆ ระหว่าง

องค์การสารสนเทศ โดยยึดหลักความเสมอภาค ความยุติธรรม และประโยชน์ต่อการบริการสารสนเทศแก่ผู้ ใช้

บริการ โดยครอบคลุมการใช้ทรัพยากร การทำางานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศและบุคลากร ซึ่งมี

หลายระดับ

 ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ มีพัฒนาการจากการร่วมกันทำารายการทรัพยากรสารสนเทศ

ร่วมกัน ต่อมาเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนามากขึ้น ส่งผลต่อการขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาไปสู่การจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน การบริการยืมคืนสารสนเทศ บริการนำาส่งเอกสาร และการสงวนรักษาทรัพยากร

สารสนเทศ รวมทั้งการจัดทำาสารสนเทศดิจิทัล

 ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศมีความสำาคัญในด้าน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน 

การลดความซ้ำาซ้อนในการทำางาน การพัฒนาขยายขอบเขตการบริการให้แก่ผู้ ใช้บริการ การสร้างพลังการต่อรอง

ต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจำาหน่าย การพัฒนาระบบการทำางานและสร้างมาตรฐานการทำางานร่วมกัน และการพัฒนา

บุคลากรความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศครอบคลุมงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ งานวิเคราะห์และทำา

รายการทรัพยากรสารสนเทศ งานจัดทำาห้องสมุดดิจิทัล งานบริการผู้ ใช้ งานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนา

กระบวนงาน และงานจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

 ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

  1. ความร่วมมือระดับท้องถิ่น 

  2. ความร่วมมือระดับชาติ

  3. ความร่วมมือระดับนานาชาติ

 หลักในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ ประกอบด้วย นโยบาย ข้อตกลง หน้าที่ความ

รับผิดชอบ ระเบียบและกฎเกณฑ์ มาตรฐานการดำาเนินงาน สัมพันธภาพ และผู้บริหาร

 รูปแบบของความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 

  1. ความร่วมมือแบบมีศูนย์กลาง 

  2. แบบกระจาย

  3. แบบผสมผสาน

 

หน่วยที่ 14

ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศ
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 ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศแบบมีศูนย์กลาง คือ ความร่วมมือที่มีหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วย

งานกลางหรือศูนย์กลาง มีหน้าที่กำาหนดนโยบาย จัดทำาแผนงาน บริหารจัดการ และประสานการดำาเนินงาน

 

ลักษณะความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศแบบมีศูนย์กลาง

 ข้อด ีของความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศแบบมีศูนย์กลาง ได้แก่ ประหยัดงบประมาณในการจัด

ซื้อทรัพยากรสารสนเทศ มีศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบ เสริมพลังในการบริหารจัดการและการพัฒนา

องค์การสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน กำาหนดใช้มาตรฐานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสวงหา

แหล่งสนับสนุนทางการเงินจากองค์การอื่นๆ ที่เห็นประโยชน์ กำาหนดและบังคับใช้กฎ ระเบียบ และข้อตกลงของ

ความร่วมมือได้อย่างเป็นระบบ  

 ข้อจำากัด ได้แก่ มีภาระค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์กลาง พึ่งพาศูนย์กลางในด้านต่างๆ และตัดสินใจในการดำาเนิน

การที่ไม่เป็นอิสระ

 

ศูนย์กลาง

ห้องสมุด
ห้องสมุด ห้องสมุด

ห้องสมุด ห้องสมุด

ห้องสมุด
ห้องสมุด

ห้องสมุด

เอกสารการสอน # 14.1 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ (ต่อ)
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 ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศแบบกระจาย คือ การไม่มีศูนย์กลางดำาเนินภารกิจ องค์การ

สารสนเทศแต่ละแห่งที่เป็นสมาชิกร่วมกันทำางาน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการร่วมกันกำาหนดนโยบาย

กลางเพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินงาน

 

ลักษณะความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศแบบกระจาย

 ข้อดีของความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศแบบกระจาย ได้แก่ คล่องตัวในการบริหารงาน ไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ ณ ศูนย์กลาง กระจายภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามความพร้อมของสมาชิก

แต่ละหน่วยงาน และคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือความรู้ระหว่างองค์การสารสนเทศ  

 ข้อจำากัด ได้แก่ การบริหารงานอย่างเป็นระบบทำาได้ยาก ขาดอำานาจการต่อรองในการเจรจาธุรกิจ 

การแสวงหาเงินสนับสนุนจากองค์การอื่นๆ ทำาได้ยาก การกำาหนดกฎและระเบียบและบังคับใช้ทำาได้ยาก และ

การตัดสินใจในการดำาเนินการร่วมกันไม่คล่องตัว

 ความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศแบบผสมผสาน เป็นความร่วมมือแบบมีศูนย์กลางในบางงาน

และแบบกระจายในบางงาน เป็นการนำารูปแบบความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศแบบศูนย์กลางและแบบ

กระจายมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือกิจกรรมความร่วมมือที่มีลักษณะ

ยืดหยุ่น

 ข้อดีของความร่วมมือระหว่างองค์การสารสนเทศแบบผสมผสาน ได้แก่ ความยืดหยุ่นในการดำาเนินงาน

และความสามารถในการปรับตัว  

 ข้อจำากัด ได้แก่ ความสับสนในการทำางาน การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหามีความซ้ำาซ้อนและหลาก

หลาย การบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรฐานทำาได้ยาก และความสับสนในการตัดสินใจเลือกซื้อทรัพยากร

สารสนเทศ

เอกสารการสอน # 14.1 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานองค์การสารสนเทศ (ต่อ)

ห้องสมุด

ห้องสมุด

ห้องสมุด ห้องสมุด

ห้องสมุด
ห้องสมุด
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 การประเมินระบบสารสนเทศ  เป็นกิจกรรมสำาคัญของการจัดการองค์การสารสนเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อ

พิจารณา ตรวจสอบ ตัดสินคุณค่า ความสำาคัญ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ วัดผลสัมฤทธิ์  

เปรียบเทียบผลงาน แสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ การประเมินระบบสารสนเทศมีความสำาคัญต่อ

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ ใช้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบสารสนเทศ โดยมีขอบเขตครอบคลุมการประเมินระบบ

สารสนเทศโดยรวมหรือทั้งระบบ และการประเมินระบบสารสนเทศบางด้านหรือบางกิจกรรม ผู้รับผิดชอบการ

ประเมินประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ

 ประสิทธิผล  เป็นการพิจารณาความสำาเร็จของการดำาเนินงานขององค์การ  ทั้งผลผลิต   (output)  ซึ่งเป็น

ผลขั้นต้นจากการดำาเนินงาน ผลกระทบ (impact) ซึ่งเป็นผลระยะกลางต่อเน่ืองจากผลผลิต และผลลัพธ์ 

(outcome) ซึ่งเป็นผลปลายทางหรือผลระยะยาว

 ประสิทธิภาพ  พิจารณาในเชิงบริหารเน้นการทำางานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรืออย่างคุ้มค่า 

ก่อให้เกิดผลสูงสุด และการสร้างผลผลิตหรือบริการโดยลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยการผลิต

 กระบวนการประเมินระบบสารสนเทศ โดยทั่วไป ประกอบด้วยการกำาหนดประเด็นการประเมิน 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ ขอบเขตการประเมิน  การออกแบบการประเมิน  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูล และการรายงานผลการประเมิน  

 มาตรฐาน ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินระบบสารสนเทศ ตัวชี้วัดการดำาเนินงาน” หรือ ”ตัวช้ีวัด

ความสำาเร็จ” (performance indicator) หมายถึง สิ่งที่คาดหวังว่าจะปรากฏหรือบรรลุในการดำาเนินงานในแต่ละ

ขั้นตอนของกระบวนการในระบบคุณภาพ ส่วนเกณฑ์การประเมิน คือ ระดับการปฏิบัติงานหรือระดับ

การดำาเนินงานท่ีกำาหนดโดยองค์การทางวิชาชีพหรือองค์การทางด้านมาตรฐาน มีทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ เกณฑ์เชิงปริมาณ โดยทั่วไปกำาหนดเป็นจำานวน ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย เช่น ระดับความพึงพอใจ  

 เครื่องมือการประเมินระบบสารสนเทศ ที่นิยมใช้แพร่หลาย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์/สนทนา

กลุ่ม แบบสังเกต และแบบทดสอบ

 การรายงานผลการประเมินระบบสารสนเทศ มุ่งให้มีการนำาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ และการ

เผยแพร่ผลการดำาเนินงาน โดยมีรูปแบบการนำาเสนอและรูปแบบรายงานผลการประเมิน แตกต่างกันตาม

กลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์

 

หน่วยที่ 15

การประเมินระบบสารสนเทศ

เอกสารการสอน # 15.1 การประเมินระบบสารสนเทศ
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 การประเมินโครงการระบบสารสนเทศ อาจจำาแนกประเภทได้หลายมิติ โดยทั่วไปนิยมจำาแนกตามระยะ

เวลาเป็นการประเมินก่อนดำาเนินโครงการ การประเมินระหว่างการดำาเนินโครงการ และการประเมินเมื่อสิ้นสุด

โครงการ  โดยมีองค์ประกอบของโครงการที่ใช้ในการประเมิน

 วิธีการประเมินโครงการระบบสารสนเทศ ที่นิยมใช้ โดยทั่วไป จำาแนกเป็น การประเมินโดยเน้น

วัตถุประสงค์ การประเมินโดยเน้นกระบวนการ และการประเมินโดยเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ แบบจำาลองการ

ประเมินที่นิยมใช้ ในการประเมินองค์การสารสนเทศ ได้แก่ แบบจำาลองซิปป์ แบบจำาลองการประเมินเชิงระบบ  

และแบบจำาลองการประเมินของเคิร์กแพททริค 

 แบบจำาลองซิปป์ มาจากการรวมตัวอักษรตัวแรกขององค์ประกอบหลักที่ใช้ ในการประเมินโครงการ

ด้านบริบท  (Context)  ด้านปัจจัยนำาเข้า (Input)  ด้านกระบวนการ (Process)  และด้านผลผลิต (Product)  

 กรณีศึกษาการประเมินโครงการระบบสารสนเทศ มีการวิเคราะห์กระบวนการประเมิน การออกแบบ

การประเมินด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือการประเมิน

เอกสารการสอน # 15.1 การประเมินระบบสารสนเทศ (ต่อ)




