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ระบบสารสนเทศขององคก์รเก่ียวข้องกบัใครบา้ง 

Input Output 

Processing 
Classify 
Arrange 
Calculate 

Information System 

องคก์ร ผูข้าย 

Feedback 

ลกูคา้ 

หน่วยงานก ากบั 
ผูถ้อืหุน้ คูแ่ขง่ 
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มุมมองของระบบสารสนเทศในองคก์ร 

การบริหารจดัการ 

ระบบ
สารสนเทศ 
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กลยทุธอ์งคก์ร 
กฎระเบียบ 
วิธีปฏิบติังาน 

องคก์ร 

ซอฟตแ์วร ์

ฮารด์แวร ์

ฐานข้อมลู 

ระบบ
เครือข่าย
ข้อมลู 

ระบบสารสนเทศกบัการท างานขององคก์ร 
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องคก์รมีล ำดบักำรบงัคบับญัชำสัน้ลง 

รปูแบบองคก์รท่ีไม่มีระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการ จะมีล าดบัการบงัคบับญัชาหลายระดบั 

ระบบสารสนเทศในการบริหารจดัการ จะช่วยให้ระดบัการบงัคบับญัชาลดลง 

การเปล่ียนแปลงขององคก์รท่ีเกิดจากการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้งาน 
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ท ำงำนได้ในทุกเวลำและสถำนที ่

การเปล่ียนแปลงขององคก์รท่ีเกิดจากการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้งาน 
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ปรบัเปลีย่นกระบวนกำรท ำงำน 

+ = 33 Days 

ระบบ Manual 

11 clerical steps 6 professional steps 

+ = 5 Days 

ท ำงำนด้วยระบบสำรสนเทศ 

3 clerical steps 4 professional steps 

การเปล่ียนแปลงขององคก์รท่ีเกิดจากการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้งาน 
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การเปล่ียนแปลงขององคก์รท่ีเกิดจากการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้งาน 

กำรบริหำรจดักำรทีเ่ปลีย่นแปลงจำกเดิม 

- การมขีอ้มลูเพือ่การบรหิารทีท่นัต่อเหตุการณ์ 
- ผูบ้รหิารสามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการบรหิารจดัการไดอ้ยา่ง
ทนัทว่งท ี

- ผูบ้รหิารสามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการก าหนดกลยุทธข์อง
องคก์ร 

- ฯลฯ 
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ค าถามท่ี 1 

ท่านคิดว่าปัจจยัใดต่อไปน้ี เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้การน าเอา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในองคก์ร ไม่ประสบความส าเรจ็ 

ก. งบประมาณไมเ่พยีงพอ 

ข. ขาดการสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร 

ค. ผูใ้ชง้านระบบในองคก์รขาดความรูค้วามเขา้ใจในการน าเอาระบบงาน
มาใช ้

ง. ซอฟตแ์วรท์ีน่ ามาใช ้ไมส่ามารถตอบสนองการใชง้านขององคก์รได ้
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อปุสรรคของการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองคก์ร 

ความเข้าใจท่ีจ ากดัในการน าระบบสารสนเทศในองคก์รมาใช้งาน 
ขาดการสนับสนุนจากคนในองคก์ร 
ขาดความเข้าใจในการบริหารจดัการ และการน าระบบงานมาใช้
ในองคก์ร 

ไม่เข้าใจในวิธีปฏิบติังานขององคก์ร 
ไม่สามารถน าระบบมาใช้ท่ีตรงกบัความต้องการของผูใ้ช้งาน 
ไม่ทราบวิธีการในการส่ือสารและฝึกอบรมผูใ้ช้งานระบบ 
ฯลฯ 
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ค าถามท่ี 2 

ท่านคิดว่าการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองคก์รมีผลกระทบกบัองคก์ร
ด้านใดมากท่ีสดุ 

ก. ระบบสารสนเทศจะท าใหบุ้คลากรในองคก์รมมีากเกนิความจ าเป็น 

ข. ระบบสารสนเทศทีน่ ามาใชม้ผีลกระทบต่อความเขา้รูแ้ละความเขา้ใจของ
บุคลากรในองคก์รทีต่อ้งปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัระบบสารสนเทศใหม่ 

ค. บุคลากรอาจจะไมส่ามารถน าขอ้มลูในระบบสารสนเทศมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ 

ง. เกดิการเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งองคก์ร 
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วฒันธรรมองคก์ร 
 วฒันธรรมองคก์รคอือะไร 

 วฒันธรรมองคก์รคอืพฤตกิรรมทีบุ่คลากรในองคก์รรบัรูค้า่นิยมรว่มกนัในการท างานหรอือยูร่ว่มกนั 

 “พฤตกิรรม” ประกอบไปดว้ย: 

 การปฏสิมัพนัธแ์ละการสือ่สารระหวา่งกนั 

 การใหค้วามส าคญักบัการท างาน 

 การตดัสนิใจ 

 การใชข้อ้มลูในการท างาน 

 ‘คา่นิยม’ คอืความเชือ่รว่มกนัทีน่ าไปสูพ่ฤตกิรรมของคนในองคก์รทีเ่กดิขึน้ 

 คา่นิยม และพฤตกิรรมเป็นสิง่ทีค่นในองคก์รมกัจะมเีหมอืนกนั และสง่ผลต่อการท างานรว่มกนัใน
องคก์ร 
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การบริหารการเปล่ียนแปลงคืออะไร 

 กระบวนการในการวดัผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัองคก์ร กระบวนการท างาน และบุคลากร 

 กระบวนการในการวางแผนและการจดัการบุคลากรอนัเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลง   

 กระบวนการในการจดัการและลดการต่อตา้นจากการเปลีย่นแปลงในองคก์ร 

 กระบวนการในการสือ่สารอยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีถ่กูตอ้งใน
การเปลีย่นแปลง และผลกระทบต่อองคก์ร  

 กระบวนการในการฝึกอบรม และถ่ายทอดความรูใ้หก้บับุคลากรในองคก์ร 
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+ 18 วตัถปุระสงคข์องการบริหารการเปล่ียนแปลง 

 เพือ่ใหก้ารเปลีย่นผา่นเป็นไปอยา่งราบรืน่ 

 เพือ่ลดความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อการเปลีย่นแปลง 
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19 ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ในการน าระบบสารสนเทศมา

ใช้ในองคก์ร 

• กระบวนการตดัสินใจใช้
เวลามากเกินไป 

• การควบรวมองคก์รท่ีมีความ
แตกต่างกนั 

• การกระทบต่อการปฏิบติังาน
ประจ าวนั 

• ขอบเขตของโครงการไม่น่ิง 

• ด าเนินโครงการใหม่หลาย
โครงการในเวลาเดียวกนั 

• ขวญัและก าลงัใจของบคุลากร
ในองคก์ร 

• ผูบ้ริหารไม่ได้เข้ามาสนับสนุน 

• ไม่มีการตอบสนองจาก
บคุลากรท่ีได้รบัผลกระทบ 

• ขาดทกัษะท่ีส าคญัในการ
ท างาน 

• ปรบัเปล่ียนระบบสารสนเทศ ให้
ตรงกบัความต้อการมากเกินไป 
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+ 20 การเปล่ียนแปลงในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในองคก์ร 

กระบวนการท างาน 

ระบบ 

โครงสร้างองค์กร 

บุคลากร 

ปัจจยัท่ีน าเอา
ระบบสารสนเทศ
มาใช้ในองคก์ร 

เช่น การ
ปรบัเปล่ียน
กระบวนการ
ท างาน ฯลฯ 

มีผลให้เกิด 
การเปล่ียนแปลง 

กบั 

การบริหารการเปล่ียนแปลง 

วฒั
นธ

รร
ม 
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การเปล่ียนแปลงขององคก์รท าให้เกิดความเส่ียง 

การเปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมาจากการน าระบบสารสนเทศมาใชง้านใน
องคก์ร มกัจะมคีวามเสีย่งในปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากร  

สญัญาณทีบ่อกวา่มคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับุคลากร เชน่: 

ขาดความชดัเจนในเป้าหมายของโครงการ บทบาท และความ
รบัผดิชอบของผูเ้กีย่วขอ้ง 

ขาดวธิกีารทีช่ดัเจนในการแกป้ญัหา และความขดัแยง้ 

การสือ่สารทีไ่มเ่พยีงพอหรอืขาดประสทิธภิาพ 

ผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบไมไ่ดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการท างาน 

บุคลากรขาดการเตรยีมการทีด่ใีนการท างาน 
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การตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในองคก์ร 
ไม่สนใจ 

มีทศันคติท่ีเป็นบวกต่อ
การเปล่ียนแปลง 

ตดัสินใจในทิศทางท่ีเป็น
บวกต่อการเปล่ียนแปลง 

ด าเนินการเพ่ือให้การ
เปล่ียนแปลงส าเรจ็ 

มีทศันคติท่ีเป็นลบต่อ
การเปล่ียนแปลง 

ตดัสินใจในทิศทางท่ีเป็น
ลบต่อการเปล่ียนแปลง 

ด าเนินการเพ่ือให้การ
เปล่ียนแปลงไม่ส าเรจ็ 

สนับสนุน ต่อต้าน 
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การต่อต้านของบคุลากรเป็นปัญหากว่า 2 ใน 3 ของการ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ ในองคก์ร 

CATEGORY % RESPONSES 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

Employee Resistance (58%) 

Leadership Issues (40%) 

Communication Failure (29%) 

Industrial Relations Issues (21%) 

Skills Issues (19%) 

Planning Issues (19%) 

Culture (15%) 

Financial Issues (12%) 

External Interference (12%) 

Staff Rationalisation (5%) 

Technology Issues (4%) 

Failure To Manage Business As Usual During Change (2%) 

Psychological Aspects of Change (2%) 

Other (14%) 

Source: Centre of Corporate Change, University of NSW 
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Successful Change Requires “Buy In” at all 
Organizational Levels 

Source: SAP AG 

Low 

High 

Potential for 

Successful 

Change 

Intentionally poor performance 

and deliberate defiance 

Desire to undermine 

success of change 

Willingness to comply; 

Personal stake in success 

of change 

Active enthusiasm; 

Personal success aligned  

With success of change 

Low High 

Indifference 

Employee ‘Buy In’ 
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การบริหารการเปล่ียนแปลงในการน าระบบ
สารสนเทศมาใช้ในองคก์ร 

1. วิเคราะหผ์ลกระทบทางธรุกิจ 
2. วิเคราะหค์วามเส่ียง 
3. ก าหนดกลยทุธก์ารมีส่วนรว่มของผูบ้ริหาร 
4. ก าหนดวิธีการในการส่ือสาร 
5. ก าหนดวิธีการในการพฒันาบคุลากร 
6. ก าหนดวิธีการในการถ่ายโอนความรู ้
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27 1. วิเคราะหผ์ลกระทบทางธรุกิจ 

 วตัถุประสงค ์
 เพือ่ใหท้ราบถงึผลกระทบของโครงการฯ ทีม่ตี่อองคก์ร 
 เพือ่น าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนการบรหิารการเปลีย่นแปลง 

 ตวัอยา่งของการวเิคราะหผ์ลกระทบทางธุรกจิ 

Business Process 

Area 

Division /  

Business Unit 

Customer  

Relationship 

Management 

Supply Chain 

Finance 

Human Resource 

New Customer 

Registration 
Procurement Collection Recruitment 

High 

Medium 

Low / No 

Team Leader TL- A TL- B TL- C TL- D 
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The Four Rooms in the House 

In
fo

rm
e

d
U

n
in

fo
rm

e
d

Dissatisfied Satisfied

• Parental 
• Protected
• Avoidant
• Derailment

• Angry
• Public resistance
• Choices 

• Genuine acceptance
• Sustainable change
• Business continuity 

• Frustrated
• Anxious
• ‘Mushrooms’
• Distracted
• Continuity at risk 

Prepared 

Unprepared

Uninvolved 

Uncertain
“Leave me alone”“Let me know”

“I’m ready”“Let me act or let me out”

Why haven’t they 

thought of . . . This is good.

This isn’t 

relevant to me.

What’s going on?

What have you 

heard?



+ 29 2. การวิเคราะหค์วามเส่ียง 

 การวเิคราะหค์วามเสีย่งจะชว่ยใหเ้ราสามารถทราบถงึความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ และมี
ผลกระทบต่อความส าเรจ็ของโครงการ  

 การวเิคราะหค์วามเสีย่งจะวเิคราะหใ์นสามดา้นทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ของการน าระบบ
สารสนเทศมาใชใ้นองคก์รดงัต่อไปนี้: 

 ความน่าเชือ่ถอืในโอกาสทีโ่ครงการจะประสบความส าเรจ็ 

 ผลกระทบต่อองคก์ร 

 ผลกระทบต่อบุคลากรขององคก์รในแต่ละหน่วยงานหรอืต าแหน่งงาน 
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Criteria for Impact Assessment 

High 

 
•New computer skills 

•Daily use of SAP 

•Change information 

within application 

•>50% increase or 

decrease in workload 

•Significant changes in 

Business Processes 

•Major resistance 

anticipated 

Medium 

 
•Additional skills – not 

computer literacy (eg 

budgeting) 

•Infrequent access of 

application 

•20-50% increase or 

decrease in workload 

•Minor changes in 

business processes 

•Some resistance 

anticipated 

•Increased time using 

computer 

Low 

 
•No additional skills 

required 

•Unlikely to access 

application 

•Minimal resistance 

anticipated 

•>50% increase or 

decrease in workload 

•<20% increase in 

workload 

•No change in the way 

the system is currently 

used 

•No/little interaction with 

application 
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Redesign and Transition Considerations 

1. Conduct 
Job Impact 

Analysis

2. Assess 

degree & 
timing of 

redesign & 

transition

6. Prepare 
communication 

materials

7. Commun-
icate Job 
Impacts

Output 

from 
Process

Design

Option 1:
Minor/ No 

Impact

Option 2:
Immediate Impact

Option 3:
Delayed Impact

3. Redesign 

impacted 
jobs and/or 
structure

4. Transition 
Workforce 

(if required)

5. Develop 
interim plan

Users 
prepared for 

change and 
any associated 

job impacts
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32 3. ก าหนดกลยทุธก์ารมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 

วตัถุประสงค ์
 เพือ่สรา้งกระบวนการในการมสีว่นรว่มของผูบ้รหิาร 
 เพือ่ใหผู้บ้รหิารระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการไดใ้หค้วามส าคญักบัการน า
ระบบสารสนเทศมาใชใ้นองคก์ร 

ผูบ้รหิารระดบัสงูจะมสีว่นชว่ยผลกัดนัใหก้ารน าระบบสารสนเทศมาใชใ้น
องคก์รเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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4. ก าหนดวิธีการในการส่ือสาร 

วตัถุประสงค ์

 เพือ่สรา้งรปูแบบในการสือ่สาร ทีส่นบัสนุนความส าเรจ็ของโครงการ 

 เพือ่สรา้งรปูแบบในการแบง่ปนัและสือ่สารขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการ 

 เพือ่ใหบุ้คลากรในองคก์รใหก้ารสนบัสนุนโครงการ 
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5. ก าหนดวิธีการในการพฒันาบคุลากร 

 วตัถุประสงค ์

 เพือ่สรา้งทมีพฒันาบุคลากร 

 เพือ่พฒันาและน าแผนการฝึกอบรมไปใชจ้รงิ 

 



+ 

35 

6. ก าหนดวิธีการในการถ่ายโอนความรู้ 

วตัถุประสงค ์

 เพือ่สรา้งทมีงานทีร่องรบัการถ่ายโอนความรูใ้นอนาคต 

 เพือ่สรา้งกระบวนการในการถ่ายโอนความรู ้

Knowledge Sources 

• Inside the organization 

• Outside the organization 

Project Implementation 

Cumulative  

Experience 
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