
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับวัตถุดิบเหลือใชในบริษัทแอล ที อี ซี 
จํากัด ผูศึกษาไดศึกษาทบทวน แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการวิจัย โดยมีรายละเอียดตามหัวขอท่ีกําหนดตามลําดับดังนี้ 

 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
 2.2  แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบจัดการเอกสาร 
 2.3  แนวคิดเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 2.4  แนวคิดการนําเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใชในองคกร 
 2.5  แนวคิดของการออกแบบกระบวนการใหม (Process Re-design) 

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

MSc Information Systems (2550) อธิบายวาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ คือ ระบบ    
ท่ีรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพรสารสนเทศ เพื่อใชในการวางแผน การพัฒนาตัดสินใจ 
ประสานงาน และควบคุมการดําเนินงาน 

MSc Information Systems (2550) ไดอธิบายประโยชนของระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
 1)   ชวยลดตนทุน การที่ระบบสารสนเทศชวยทําใหการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับขอมูลท่ีมี
ปริมาณมาก มีความสลับซับซอนใหดําเนินการไดโดยเร็ว หรือการชวยใหเกิดการติดตอส่ือสาร    
ไดอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการประหยัดตนทุนการดําเนินการอยางมาก 

2)   ชวยใหการติดตอส่ือสารเปนไปอยางรวดเร็ว การใชเครือขายทางคอมพิวเตอรทําให   
มีการติดตอไดท่ัวโลกภายในเวลาที่รวดเร็ว ไมวาจะเปนการติดตอระหวางเคร่ืองคอมพิวเตอรกับ
เคร่ืองคอมพิวเตอรดวยกัน คนกับคน หรือคนกับเครื่องคอมพิวเตอร และการติดตอส่ือสารดังกลาว
จะทําใหขอมูลท่ีเปนท้ังขอความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหวสามารถสงไดทันที 

3)   ระบบสารสนเทศชวยทําใหการประสานงานระหวางฝายตาง ๆ เปนไปไดดวยดี
โดยเฉพาะหากระบบสารสนเทศน้ันออกแบบเพื่อเอ้ืออํานวยใหหนวยงาน ท้ังภายในและภายนอก  
ท่ีอยูในระบบของซัพพลายท้ังหมด จะทําใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังหมดสามารถใชขอมูลรวมกันได 
และทําใหการประสานงาน หรือการทําความเขาใจเปนไปไดดวยดียิ่งข้ึน 
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MSc Information Systems (2550) ไดอธิบายถึงประสิทธิผลของสารสนเทศ ดังนี้ 
1)  ระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบสําหรับผูบริหาร 

เชน ระบบสารสนเทศท่ีชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจหรือระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
จะเอ้ืออํานวยใหผูบริหารมีขอมูลในการประกอบการตัดสินใจไดดีข้ึน จะสงผลใหการดําเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค 

2)   ระบบสารสนเทศชวยในการเลือกผลิตสินคา/บริการท่ีเหมาะสม ชวยใหองคการทราบ
ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับตนทุน ราคาในตลาด รูปแบบของสินคา/บริการที่มีอยู หรือชวยทําใหหนวยงาน
สามารถเลือกผลิตสินคา/บริการที่มีความเหมาะสมกับความเช่ียวชาญ หรือทรัพยากรที่มีอยู 

3)   ระบบสารสนเทศชวยปรับปรุงคุณภาพของสินคา/บริการใหดีข้ึน ระบบสารสนเทศ   
ทําใหการติดตอระหวางหนวยงานและลูกคา สามารถทําไดอยางถูกตองและรวดเร็วข้ึน ดังนั้น      
จึงชวยใหหนวยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคา/บริการใหตรงกับความตองการของลูกคา   
ไดดีข้ึนและรวดเร็วข้ึนดวย 

4)   ความไดเปรียบในการแขงขัน ระบบสารสนเทศชวยทําใหองคการทราบขอมูลทุกดาน
ขององคกร เพื่อเพิ่มโอกาสสรางความไดเปรียบในการแขงขันกับคูแขง 

5)   คุณภาพชีวิตการทํางาน ระบบสารสนเทศชวยทําใหมีการทํางานท่ีดีข้ึน ชวยลดข้ันตอน
การทํางาน เพิ่มความสะดวกใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2.2 แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับระบบจัดการเอกสาร 

Mfatix Company Limited (2551) ไดอธิบายแนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบจัดการเอกสาร
วาระบบจัดการเอกสารท่ีใชในสํานักงาน ครอบคลุมกระบวนการตาง ๆ นับต้ังแต การผลิตเอกสาร 
การเผยแพรเอกสาร การใชเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การคนคืนเอกสาร และการกําจัดเอกสาร 
เพราะเอกสารถือเปนเคร่ืองมือสําคัญในการส่ือสารภายในสํานักงานและองคการ เพื่อชวยให
สํานักงานดําเนินการไดตามภารกิจท่ีองคกรไดวางไว มีระบบจัดการท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
 1) ระบบการผลิตเอกสาร แบงออกเปนระบบประมวลคํา ระบบดีทีพีหรือการพิมพต้ังโตะ 
ระบบการจัดทําสําเนาเอกสาร และครอบคลุมไมวาเอกสารจะอยูในรูปแบบหรือส่ือประเภทใด  
 2) ระบบจัดเก็บเอกสารและสืบคนเอกสาร ครอบคลุมระบบท่ีชวยในการจัดเก็บเอกสาร 
ท่ีใชในสํานักงานเพื่อเอ้ือประโยชนในการคนคืน โดยวิเคราะหเนื้อหาและประเภทของเอกสารเพ่ือ
ใชในการจําแนกหมวดหมูของเอกสาร และกําหนดวิธีการในการคนคืน  

 3) ระบบเอกสารที่ไดจัดเก็บไว เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงเอกสารที่ไดจัดเก็บไวได     
อยางรวดเร็ว สะดวก และทันตอเหตุการณ 
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Mfatix Company Limited (2551) ไดอธิบายวิวัฒนาการ ความหมาย และความสําคัญของ 
ระบบจัดการเอกสาร ดังนี้ 

1) วิวัฒนาการของระบบจัดการเอกสาร ในระยะตนการจัดการเอกสารทําดวยมือ ตอมา
ในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 มีการประดิษฐเคร่ืองพิมพดีด ตอมามีการประดิษฐเคร่ืองพิมพดีดไฟฟา 
(ค.ศ. 1932) เคร่ืองประมวลคําและคอมพิวเตอรเขาสูงานสํานักงานอยางกวางขวางและรวดเร็ว   
นับแตชวงตนทศวรรษ 1980 ซ่ึงมีการคาดการณวา ตอไปเทคโนโลยีจะทําใหสํานักงานมีสภาพเปน
สํานักงานท่ีไรกระดาษ เพราะเอกสารตาง ๆ จะอยูในรูปแบบขอมูลดิจิทัล 

2) ความหมายของระบบจัดการเอกสาร การจัดการเอกสาร เปนการดําเนินการเอกสาร    
ท่ีใชในสํานักงานใหเปนระบบ นับต้ังแตการผลิต การใช การจัดเก็บ การคนคืน และการกําจัด ไมวา
จะเปนเอกสารจากภายใน หรือภายนอก โดยมีกระบวนการในการจัดการเอกสาร พรอมท้ังการนํา
เทคโนโลยีตาง ๆ มาใช เพื่อใหบริการดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเอกสารภายในสํานักงานไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ 

3) ความสําคัญของการจัดการเอกสาร ชวยในการบริหารงานในยุคท่ีมีการแขงขันกันสูง 
ชวยลดเวลาและทรัพยากรในการดําเนินงาน เปนหลักฐานกิจกรรมและการดําเนินงานของ
หนวยงาน กฎหมาย เปนเอกสารจดหมายเหตุ  
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

สุทธิศักดิ์ สลักคํา (2551) ไดอธิบายวา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 (7) ไดระบุ
นิยามของเอกสารวา "เอกสาร" หมายถึง "กระดาษ หรือวัตถุอ่ืนใดซ่ึงไดทําใหปรากฏความหมาย
ดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอยางอ่ืน จะเปนโดยวิธีพิมพ ถายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเปน
หลักฐานแหงความหมายน้ัน" ตามความหมายของกฏหมายมาตราน้ีคําวา “วัตถุอ่ืนใดและวิธีอ่ืน” 
นั้นทําใหความหมายของเอกสารสามารถตีความไดกวางขวาง ดังเชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9/43 
ตีความวา บัตร A.T.M. เปนเอกสาร ดังนั้นเอกสารอิเล็กทรอนิกสจึงเปนเอกสารชนิดหนึ่งตาม
กฎหมายนี้ 

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไดระบุนิยาม “ขอมูลขาวสาร”   
วาหมายถึง “ส่ิงท่ีส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือส่ิงใด ๆ ไมวาการส่ือสาร
ความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของส่ิงนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการใด ๆ ไมวาจะไดจัดทําไวในรูป
ของเอกสาร แฟม รายงานหนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ หรือเสียง
การบันทึกโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีทําใหส่ิงท่ีบันทึกไวปรากฏได” ดังนั้นเอกสาร   
จึงเปนส่ิงท่ีใชในการส่ือขอมูลขาวสารตามเจตนาของเอกสารน้ัน 
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2.3.1 บทบาทของเอกสาร  
สุทธิศักดิ์ สลักคํา (2551) ไดอธิบายบทบาทของเอกสารไว ดังนี้ 
1) พิสูจนเจตนา ยืนยันถึงขอผูกพันท่ีกําหนดไวในเอกสาร ท่ีผูลงนามจะตองถือปฏิบัติ 
2) พิสูจนวาไดปฏิบัติตามเอกสารนั้นแลว ดวยการลงลายมือช่ือรับรอง 
3) พิสูจนความถูกตอง เอกสารหากมีการลงลายมือช่ือถือเปนขอสันนิษฐานเบ้ืองตนวา

เปนเอกสารที่แสดงเจตนาตามท่ีกําหนดไวในเอกสารดังกลาวจริง และจะมีผลอยางมากในการ
พิสูจนความถูกตองในการใชเปนพยานหลักฐาน 
 

2.3.2 วงจรชีวิตของเอกสาร (Document Life Cycle) 
   วงจรชีวิตของเอกสาร  จะมีวงจรดังแสดง  ในรูป 2.1 

 
รูป 2.1 แผนผังวงจรชีวิตของเอกสาร (แหลงท่ีมา : สุทธิศักดิ)์ 

 จากรูป 2.1 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1) ผลิต เร่ิมจากการผลิตหรือสรางเอกสาร ซ่ึงอาจจะสรางจากแบบฟอรมท่ีกําหนด 
หรือไดรับเอกสารมาจากหนวยงานอ่ืน หรือนําเอกสารที่จัดเก็บไวมาใชงานซํ้า หรือการนําเขา
เอกสาร เอกสารท่ีผลิตได จะยังไมมีผล จนกวาจะไดรับอนุมัติหรือรับทราบและลงนามโดยผูท่ีมี
อํานาจหรือผูท่ีมีสิทธิอนุมัติ 

 
2) อนุมัติ กอนท่ีจะนําไปใชงาน ตองไดรับอนุมัติหรือไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจ  

ซ่ึงอาจจะใชวิธีการลงลายมือช่ือหรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเปนการพิสูจนตัวตนของผูมีอํานาจ ในบาง
หนวยงานอาจจะตองมีการกล่ันกรองตามลําดับช้ันตามกระบวนการทํางาน (Work Flow) ของแตละ
หนวยงาน 
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3) สง-รับ และใชงาน เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติเอกสารแลวจึงสงไปยังบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีตองการ เพื่อใชงานตามเจตนารมณของเอกสารที่ผลิตข้ึน  

4) จัดเก็บ/ทําลาย เอกสารท่ีสงออกไปหรือไดรับมา จะทําการจัดเก็บเอกสารเพื่อใช
งานซํ้า หรือทําลายเม่ือถึงวาระตามท่ีกําหนดจึงเปนการส้ินสุดวงจรชีวิตของเอกสาร 
 

2.3.3 การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ไดระบุนิยามของ 

“งานสารบรรณ” วาหมายถึง “งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการจัดทํา การรับ   
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย” ซ่ึงสอดคลองกับ ความหมายของการจัดการเอกสาร 
ท่ีหมายถึง “กระบวนการเพ่ือประโยชนในการ ผลิต อนุมัติ รับ-สง (แจกจาย/ใชงาน) รวบรวม 
จัดเก็บ สืบคน ติดตาม ยืม ทําลาย รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และการพิสูจนตัวตนของ
เอกสาร” ดังนั้น การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส จึงหมายถึงการนําวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมาใช
ในกระบวนการดังกลาว 

ตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ไดกําหนดกระบวนการ
และกรรมวิธีตอเอกสารที่สําคัญไวดังนี้ 

1) การกําหนดช้ันความลับ ตามความสําคัญของขอมูลในเอกสาร กําหนดไว 3 ระดับ 
ไดแก ลับ ลับมาก ลับท่ีสุด และมีการกําหนดความรับผิดชอบ ใหแกผูมีอํานาจกําหนดช้ันความลับ 
เปนผูพิจารณากําหนดระดับช้ันความลับของเอกสาร และการยกเลิกหรือปรับระดับช้ันความลับของ
เอกสารตามความจําเปน 

2) การควบคุมเอกสาร โดยกําหนดใหมีมาตรการควบคุมตางๆ คือ การจัดทําทะเบียน 
การตรวจสอบ การจัดทําเอกสาร การสําเนาและการแปล การโอน การสงและการรับ การเก็บรักษา 
การยืม การทําลาย การปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน เวลาสูญหาย รวมถึงการเปดเผยขอมูลในเอกสาร 

จากระเบียบดังกลาว จะเห็นไดวา เปนมาตรการท่ีละเอียด รอบคอบ จัดเปนแนวทาง  
ท่ีเหมาะสมท่ีใชในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส และในการรักษาความปลอดภัยเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส 

 
2.4 แนวคิดการนําเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใชในองคกร 

  ครรชิต มาลัยวงศ (2547) ใหรายละเอียดวาหลังจากท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มาสงเสริมพัฒนาในภาครัฐ (e-Government) ภาคการผลิต (e-Industry)     
ภาคการพาณิชย (e-Commerce) ภาคการศึกษา (e-Education) และภาคสังคม (e-Society) ดังนั้น      
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ในอนาคตแนวโนมการทําธุรกรรมกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังการดําเนินธุรกิจ
จะตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมากข้ึน โดยเฉพาะการดําเนินธุรกิจของ เอกชน
ควรนําการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส มาใชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร นอกจากนั้น  การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสระดับองคกรธุรกิจ     
จะชวยลดตนทุนดานงบประมาณในการซ้ือกระดาษและปริมาณขยะ โดยสามารถนํางบประมาณ 
ในสวนนี้ไปเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดานอ่ืน ๆ นอกจากนั้น ยังสามารถลดข้ันตอนในการ
ติดตอส่ือสารระหวางกันภายในองคกร ซ่ึงหากยังไมมีการจัดการเอกสารแบบดิจิทัล การถายทอด
คําส่ังหรือขอความตองทําผานทางจดหมายเวียนท่ีตองใชกระดาษ ทําใหเสียเวลาและข้ันตอนมาก 
สําหรับการเร่ิมตนใชการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสระดับ องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน จึงควร
เร่ิมตนจากพื้นฐานงาย ๆ โดยใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ จนตระหนักวาเปนสวนหนึ่งของการ
ทํางานแทนการใชกระดาษ เม่ือมีความคุนเคยและมีความชํานาญ ในการใชเอกสารดิจิทัลแลวจึง
ลงทุนเกี่ยวกับนวัตกรรม และเครือขายภายในองคกร 

 สุทธิศักดิ์ สลักคํา (2551) ไดอธิบายวา องคกรโดยเฉพาะหนวยงานราชการที่ตองการ
เปล่ียนแปลงจากการใชการจัดการเอกสารดวยมือ มาเปนการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส ตองมี
การกําหนดแผนแมบทและการวางแผนกลยทุธ การนําระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใชงาน
ในองคกร เพื่อใหเปนท่ียอมรับและสามารถเปล่ียนแปลงดวยความเรียบรอย หากไมมีการวางแผน
อยางเปนระบบแลว จะทําเกิดปญหาโดยเฉพาะดานเจาหนาท่ีท่ีจะตองใชงาน และการสนบัสนนุจาก
ผูบริหาร ท้ังนี้การกําหนดแผนกลยุทธควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 

 1)   การนําระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใชตองไดประโยชนอยางแทจริง     
จึงจะเปนแรงผลักดันใหเจาหนาท่ีใชประโยชนจากระบบอยางจริงจัง โดยตองพิจารณาถึงความ   
เขากันไดกับระบบการทํางานของหนวยงาน ระบบดังกลาวเหมาะสําหรับขอมูลในเอกสารที่มี    
การเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา รวมทั้งหนวยงานมีการเปล่ียนแปลงระบบเอกสารเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยูเสมอ รวมท้ังกฎระเบียบท่ีตองเปล่ียนแปลงไปตามการใชระบบ  
การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

 2)   เม่ือนําระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสมาใช จะตองทําใหประสิทธิภาพ       
การทํางานเพ่ิมข้ึน เชน เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพใน      
การกระจายเอกสาร 



 15 

 3)   ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกสตองมีความปลอดภัยจากภัยคุกคามตาง ๆ 
ระบบมีการปองกันอยางเพียงพอมิใหขอมูลถูกทําลาย การสูญเสียขอมูล การฝาฝนความลับและ     
มีการรักษาความปลอดภัยขอมูล 

 สุทธิศักดิ์ สลักคํา (2551) ไดอธิบายวา การสรางส่ิงแวดลอมท่ีลดการใชกระดาษ เปน
เปาหมายที่สําคัญของธุรกิจในยุคอิเล็กทรอนิกส ส่ิงท่ีตองการคือ ประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
ความรวดเร็ว เอกสารอิเล็กทรอนิกสสามารถสงผานในชองส่ือสารไดอยางรวดเร็ว การเดินทางของ
คล่ืนสัญญาณอิเล็กทรอนิกสใชความเร็วเทากับแสง ดังนั้นการจัดสงอีเมลและขอความบนเครือขาย
มีตนทุนโดยรวมนอยกวาวิธีการอ่ืน ดังนั้นจึงมีผูนิยมใชงานบนเครือขายจํานวนมาก 

 ดวยกลไกของเครือขายอินทราเน็ตในองคกร ทําใหการสงเอกสารระหวางกันทําไดสะดวก 
การสงหนังสือเวียนเพื่อทราบ สามารถทําไดดวยการประกาศไวบนเว็บที่เปนเว็บเฉพาะกิจ ผูเรียก
เขาจะตองมีรหัสผานหรือมีการตรวจสอบ 

 ระบบสํานักงานท่ีลดการใชกระดาษจึงนาจะเปนเปาหมายท่ีสําคัญขององคกรท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานภายใน ลดคาใชจายโดยรวม สรางความสะดวกในการทํางาน สราง
ส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับสังคม และยังสรางความกาวหนาใหกับประเทศชาติ ปญหาสําคัญท่ีจะกาว  
เขาสูระบบส่ิงแวดลอมไรกระดาษอยูท่ีตัวบุคลากร  ซ่ึงจะตองไดรับการดําเนินการอยางจริงจัง    
เพื่อสรางความเขาใจและเตรียมการใหทุกคนในองคกรตระหนักและหันมาใชกระดาษรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสใหมากข้ึน พรอมท้ังลดการใชกระดาษไดอยางแทจริง 

 

2.5 แนวคิดการออกแบบกระบวนการใหม (Process Re-design) 
แฮมเมอรและแชมพี (Hammer & Champy, 1995, 1, online) ไดกลาวไววา  การออกแบบ

กระบวนการใหม  หมายถึง  การคิด  วิเคราะหเบ้ืองตน ทบทวน ออกแบบกระบวนการทํางานใหม
เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคในเร่ืองของการปรับปรุงตนทุน คุณภาพความรวดเร็ว และคุณภาพ
การบริการ  

วีรพจน ลือประสิทธสกุล (2545, 245) ไดใหแนวคิดการออกแบบกระบวนการใหมวา เปน
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน ท่ีดําเนินการไดงาย ไมตองเสียเวลาและ
แรงงานในการเก็บขอมูลมาวิเคราะห เพียงแตนํากระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานเดิมมาทบทวน 
พินิจพิเคราะหอยางละเอียดและถ่ีถวน แลวใชความคิดสรางสรรคออกแบบข้ันตอนและวิธีการ
ปฏิบัติงานใหมในแตละข้ันตอนใหตางไปจากเดิมบนเง่ือนไขวาทําใหไดผลงานท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 
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เรนเมกเกอร (Rainmakers Company, 2002) เสนอวา การออกแบบกระบวนการใหมเปน
การเนนท่ีกระบวนการความตองการของลูกคาและการมอบอํานาจใหปรับปรุงกระบวนการ เพื่อ
นําไปพัฒนาและนําไปปฏิบัติไดตรงกับความตองการของลูกคาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทีมงานควรประกอบดวยผูบริการและผูปฏิบัติงานในกระบวนการ รวมถึงทรัพยากร
ภายนอกท่ีจําเปน            

การออกแบบกระบวนการใหมของเรนเมกเกอร มีข้ันตอนดังนี้ 
1)  หาขอสรุปเกี่ยวกับความตองการของลูกคาภายในและภายนอก รวมถึงความพึงพอใจ

เพื่อใหเหนือกวาความคาดหวังของลูกคา 
2)  คนควาวิจัยวาปจจุบันทํางานอยางไรถึงประสบความสําเร็จไดและคนควาเอกสารบน

แผนท่ีกระบวนการ 
3)  วิเคราะหกระบวนการเพื่อกําหนดแหลงท่ีมาของกิจกรรมท่ีไมมีคุณคา ความสูญเปลา 

ความส้ินเปลือง และสาเหตุของความผิดพลาด 
4)  ออกแบบกระบวนการใหมท่ีรวบรัดทันสมัยซ่ึงใชกลยุทธหนึ่งในสองกลยุทธคือ การ

ปรับปรุงกระบวนการที่มีอยูโดยการเก็บเพียงข้ันตอนท่ีจําเปนไวเพื่อใหกับความตองการของลูกคา 
หรือการปรับร้ือระบบโดยเร่ิมจากศูนยเพื่อสรางกระบวนการใหมทั้งหมด ซ่ึงอาจจะดีกวาการแกปญหา
แบบดั้งเดิม 

5)  นํากระบวนการใหมไปประยุกตใช เพื่อทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการทํางาน 
วีรพจน  ลือประสิทธ์ิสกุล (2545, 254) เสนอวา การออกแบบกระบวนการใหมเปน      

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีดําเนินไดงาย ไมตองเสียเวลาและ
แรงงานในการเก็บขอมูลมาวิเคราะห เพียงแตนํากระบวนการและวิธีการในปจจุบันมาทบทวน 
วิเคราะหอยางละเอียด แลวใชความคิดสรางสรรคออกแบบข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานในแตละ
ข้ันตอนเสียใหมใหแตกตางไปจากเดิม บนเงื่อนไขท่ีวาทําใหไดผลงานที่มีคุณภาพดีข้ึน โดยสามารถ  
ลดความยุงยาก ความผิดพลาดและความส้ินเปลือง  อยางไรก็ดีผลงานการออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหมจะมีคุณภาพมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับระดับความคิดสรางสรรคของพนักงาน
วาไดรับการปลูกฝงสงเสริมและฝกฝนใหมีการพัฒนามากหรือนอยเพียงใด      

กรมการปกครอง สํานักบริหารการทะเบียน (2550, Online) ไดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติ 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพงาน โดยนําแนวคิดของการออกแบบกระบวนการใหมมาใช  ซ่ึงไดกลาว
วาการปรับกระบวนการทํางานใหมนั้นจะตองพิจารณาขั้นตอนการทํางานเดิมวาปญหาความลาชา
เกิดจากอะไร  ควรปรับลดอยางไร  เพียงใด  และควรเพ่ิมเทคโนโลยีในข้ันตอนใด  เพื่อใหงานนั้น
รวดเร็วยิ่งข้ึน  อีกท้ังตองมีการจัดทําตัวช้ีวัดผลการทํางาน  (Performance Measurement) อันเปน
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ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของการทํางาน เชน ต้ังเปาหมาย ระยะเวลา คุณภาพ ใหสอดคลองกับความยากและ
ปริมาณงาน  องคกรดังกลาวจึงไดสรุปข้ันตอนในการพัฒนาประสิทธิภาพงานดวยการออกแบบ
กระบวนการใหมไวดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1  คนหากระบวนการทํางานท่ีเปนปญหา ข้ันตอนนี้เปนการมองภาพกวางของ
บทบาทและภารกิจท่ีเปนอยูปจจุบัน  กําหนดเปาหมายและผลลัพธของการทํางานท่ีมุงหวังในการ
ตอบสนองตอส่ิงท่ีเปนความตองการของหนวยงานและผูรับบริการ  โดยพิจารณาวามีกระบวนการ
ทํางานใดท่ีไมสามารถตอบสนองตอเปาหมายดังกลาว  พิจารณาวากระบวนการทํางานใดท่ีคิดวามี
ความเปนไปไดในการปรับปรุงกอน  ลักษณะงานในกระบวนการทํางานมีการซํ้าซอนและการ
ส้ินเปลืองเวลาและคาใชจายตาง ๆ หรือไม 
 ข้ันตอนท่ี 2  ออกแบบกระบวนการทํางานใหม เปนการพิจารณาปรับระบบและลดข้ันตอน
การทํางานโดยพิจารณาองคประกอบ 4 ประการ คือ กระบวนการ คน เทคโนโลยี และโครงสราง
พื้นฐาน (Infrastructure)  โดยจัดการปรับโครงสรางใหเปนแนวราบ  มีการมอบอํานาจหนาท่ี
รับผิดชอบและแบงงานท่ีเหมาะสม  ลักษณะงานท่ีงายไมซับซอน  สรางแบบกระบวนการทํางาน
ใหมท่ีคาดหวังวาจะสามารถนําไปสูเปาหมายและผลลัพธท่ีตองการได 
 ข้ันตอนท่ี 3  นํากระบวนการทํางานท่ีออกแบบใหมไปปฏิบัติ  เปนการทดลองนําแบบ
กระบวนการใหมไปใชในการปฏิบัติงาน  พิจารณาวายังมีปญหาอุปสรรคติดขัดในเร่ืองใดอีก และ
ปรับกระบวนการทํางานใหมเพื่อใหเกิดผลลัพธท่ีเปนเลิศและยอมรับ  และลําดับสุดทายคือการ
พิจารณาขยายผลการดําเนินงานในกระบวนการอ่ืน ๆ ตอไป 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วรวรรณ พีธรากร (2546) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบกระแสงานและการจัดการ 
เอกสารสําหรับงานติดตามการซอมบํารุงเคร่ืองมือ บริษัทลานนาไทย อิเล็กทรอนิกส คอมโพเนนท 
จํากัด โดยใชโปรแกรม Lotus Notes ซ่ึงเปนโปรแกรมชวยใหการจัดการเอกสารสําหรับงานติดตาม
การซอมบํารุงเครื่องมือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด พบวามีความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน ชวย
ติดตามงานเอกสารโดยการแจงเตือนการติดตามงานผานจดหมายเตือนอีเล็กทรอนิกส โปรแกรม
สามารถนําไปใชในการทํางานไดจริง แตมีจุดออนของระบบคือ ระบบฐานขอมูลมีการเขารหัส    
ไมรองรับการใชงานหรือไมสามารถนําขอมูลใชรวมกับระบบอ่ืน ทําใหการนําไปพัฒนาตอมี
ขีดจํากัด 

สําหรับ กฤศ  สุโรพันธ (2548) ไดศึกษาระบบการพัฒนาระบบรายงานขอรองเรียนปญหา
คุณภาพของผูผลิตวัตถุดิบ บริษัทมูราตะอิเล็กทรอนิกส  (ประเทศไทย)  จํากัด โดยศึกษาเก่ียวกับ    
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ขอรองเรียนปญหาคุณภาพสําหรับผูผลิตวัตถุดิบ ประเมินผลทางดานคุณภาพ และการสงมอบ
วัตถุดิบของผูผลิตวัตถุดิบ ซ่ึงมีรายงานสนับสนุนตอผูบริหาร ระบบนี้เปนการทํางานของระบบ
เว็บไซตรวมกับฐานขอมูล ทําใหมีศูนยกลางของขอมูล มีขอมูลเพื่อนําไปใชตอกับระบบอ่ืนได     
ทําใหเห็นวาการพัฒนาระบบใหกับโรงงานอุตสาหกรรมจะชวยทําใหเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหดีข้ึน ซ่ึงสงผลดีการแขงขันทางธุรกิจในปจจุบัน และเปนการนําเทคโนโลยีเขามาใชกับ
การทํางานไดจริง  

นอกจากนั้น รัตนศิริ เจริญสุข (2549) ไดศึกษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสมาทํางาน
รวมกับระบบรับเร่ืองและติดตามงาน (Help Desk) กรณีศึกษา องคกรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ        
ไดขอสรุปวาระบบสามารถทํางานไดจริงแตไมดีเทาท่ีควร เนื่องจากการใชระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสท่ีใชอยูเปนโปรแกรมสําเร็จรูป ไมสามารถพัฒนา แกไขหรือปรับปรุง แตสามารถ
นํามาทํางานผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงดีกวาระบบเดิม คือสามารถปองกันการสูญหาย
ของเอกสารระหวางการจัดสง การจัดเก็บเอกสารคํารองเปนระเบียบ ลดเวลาและคาใชจาย  

ศิริรัตน ตรงวัฒนาวุฒิ (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ระบบนี้พัฒนาข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ  
การรับ การสง การจัดเก็บ และการสืบคนขอมูลเอกสารภายในหนวยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม      
อีกท้ังยังชวยลดปญหาการส่ือสาร การจัดเก็บ การสืบคน  เอกสารสูญหายงาย และการส้ินเปลือง
ทรัพยากรอยางกระดาษ พบวาระบบสามารถชวยจัดการเอกสารไดตามความตองการของผูใชระบบ
ไดดี แตมีจุดท่ีสามารถนําไปพัฒนาเพิ่มเติมไดคือ การเอาเทคโนโลยีจดหมายอิเล็กทรอนิกสมาชวย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการติดตอส่ือสารของแตละหนวยงานไดดีมากข้ึน 

จากการศึกษาแนวคิดตามลําดับขางตน ผูศึกษาไดนําหลักการและแนวคิดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
มาใชในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบดังรายละเอียดท่ีนําเสนอในบทตอไป 


