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บทคัดย่อ 
        ในปัจจุบันงานธุรการ เป็นงานที่มีระเบียบแบบแผนและถือเป็นแนวทางงานธุรการ เป็นงานที่มีระเบียบแบบ
แผนและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ยึดถือเป็นแนวทาง
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็วและชัดเจน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการ
บริหารจัดการสารสนเทศ (การไหลเวียนเอกสารเข้า-ออก) ขององค์กร และวิเคราะห์หาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นเพื่อ
วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการระบบการไหลเวียนของสารสนเทศภายในองค์กร
เพื่อน าเสนอแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารเทศที่เหมาะสมส าหรับการจัดการระบบการไหลเวียนของ
สารสนเทศภายในองค์กร ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษากระบวนการรับ – ส่ง เอกสารในการไหลของข้อมูลโดยแบ่ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 2 แนวทาง  แนวทางที่ 1 การปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการท างาน โดยการ
วิเคราะห์ 5W1H เพื่อดูขั้นตอนการไหลของการท างาน และการประยุกต์ใช้ ECRS เพื่อลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการ รับ – ส่ง เอกสารขององค์กร ในการปรับปรุงกระบวนการมีทางเลือกในการลดขั้นตอน 2 ทางเลือก 
ทางเลือกท่ี 1 ลดขั้นตอนที่ 2,5 ทางเลือกที่ 2  ลดขั้นตอนที่ 3,4,5 แนวทางที่ 2 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในกระบวนการไหลของเอกสาร โดยมีการปรับปรุง 2 ทางเลือก ซื้อ software โปรแกรมส าเร็จรูปหรือการ
พัฒนา software เอง ผลจากการศึกษาพบว่า ช่วยให้ระบบเดินไปตาม flow งานที่ได้ว่างไว้โดยได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่ ท่ีเกี่ยวข้องในงานสารบรรณ / ลดการใช้งานกระดาษ เพื่อประหยัดงบประมาณ/แก้ปัญหาการส าเนา
เอกสารซ้ าซ้อน พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อลดความผิดพลาด
ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการท างานของระบบสารบรรณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพื่อลด
ความเสียหายต่อองค์กร          
ค าส าคัญ: การไหลของข้อมูล, การจัดการเอกสาร,การวิเคราะห์ 5W1H, ประยุกต์ใช้ ECRS, ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
Abstract 
        The current administration It is a methodical and considered approach Admin.  It is a 
convention and a guideline that clearly defined.  The offices have to adhere to accuracy.  And 



clear This study aimed to examine processes and procedures for managing information. 
Circulation papers - out) and analysis of waste going to analyze ways to improve the efficiency of 
the management system, the flow of information within the organization to propose a system 
based on Migration.  proper management system for the flow of information within the 
organization. The study was conducted process - sending the information flow by separating the 
two approaches to the problem one way to improve the process / workflow. By analyzing 5W1H 
to see the flow of work. And applying ECRS to reduce waste in the process - Transfer documents. 
The process is an alternative to reduce the two alternative options one step at 2,5 Option 2 Step 
3,4,5 guidelines introduced two systems used in the process. document flow The second way to 
improve your software program or software development that results from the study showed. 
Allows the system to be placed under the flow through the cooperation of the authorities. 
Related correspondence /  reduce the use of paper.  to budget /  solutions redundant copies. 
Electronic Systems By bringing modern technology into the enterprise to reduce errors of staff or 
officials. Correspondence related to the operation of the system improves the efficiency of the 
work to reduce the damage to the organization.         
Keywords: Information flow,document management, analysis 5W1H, applying ECRS ,electronically. 
 
1. บทน า 
 
        ในปัจจุบันจากการส ารวจและวิเคราะห์การด าเนินงานในแต่ละวัน กลุ่มบริหารงานทั่วไป ต้องผลิตหนังสือ
รับเข้า ภายใน/ภายนอก หนังสือส่งภายใน/เสนอปลัด/เวียน/ค าสั่ง/ส่งออกภายนอก เป็นจ านวนมาก เพื่อแจ้งเวียน
ข่าวสารของทางราชการ ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร โดยทุกกลุ่มต้องทราบและ
ถือปฏิบัติไปในทางทิศเดียวกัน  ซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งก็จะเกิดปัญหาในด้านต่าง ๆ ในองค์กร เช่น การจัดส่งเอกสาร
ไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอนของงาน เกิดการตกหล่นของเอกสาร เอกสารเกิดการสูญหายและเกิดความซับซ้อนของ
เอกสารซึ่งเกิดจากบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กร ซึ่งรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรกระดาษสิ้นเปลือง เพราะมีการถ่าย
เอกสารเพิ่มเติมจากต้นฉบับเพื่อกระจายเอกสารไปยังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การพิมพ์หนังสือราชการที่บ้า งครั้งเกิด
การผิดพลาดในการจัดท าเอกสาร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ค่าใช้จ่ายในองค์กรเพิ่มขึ้น รวมถึงการมีทรัพยากรบุคคล
เกินความจ าเป็นในการปฏิบัติงานนั้น ซึ่งเราอาจจะปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บุคลากรที่มีจ านวนมากในการเดินเอกสาร
ต่าง ๆ ตามFlowงาน ให้ไปท างานอย่างอื่นที่มีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการประโยชน์ในด้านอ่ืนอาจจะ
ส่งผลให้ในด้านเหล่านั้น เกิดความรวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากกว่า  
        ข้อมูลของสติเอกสารรับเข้าจากหน่วยงานภายนอกทั่วไป ในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557  มีจ านวน
การรับเอกสาร โดยมีการรับเอกสารเข้า (ภายนอก) ประมาณ 75,723 ฉบับ  มากกว่างานเสนอเอกสารต่อผู้บริหาร
จากกองภายในสังกัด ท่ีเฉลี่ยแล้วประมาณ 10,484 ฉบับ  



  
 
ภาพที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงสถิติหนังสือวันท่ี                   ภาพที่ 2 แสดงรายงานสถติิการรับ/จ่ายวสัด ุ
1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2557 
ตารางที่ 1 แสดงเวลาเข้า – ออก ของเอกสาร       

        จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีเอกสารรับเข้า(ภายนอก)มากทีสุ่ด ซึ่งเมื่อได้ศึกษาในกระบวนการท างานท้ังระบบ 
จะเห็นได้ว่าบางขั้นตอนหรือบางกระบวนการ เกดิความล่าช้า/ข้อมลูสูญหาย/การไหลเวียนผิดพลาด/ไม่สะดวกใน
การสืบค้น/สิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว จงึต้องมีการปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการ
ท างานใหม่ให้การจัดการเอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น    
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 

        ประยูร สุรินทร์, 2551 ท าการศึกษาเพื่อลดเวลาในการสูญเสียกระบวนการผลิต ในการแก้ปัญหาใน
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่ามีเวลาที่สูญเสียโดยเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น 
เกิดจากเครื่องมือ และอุปกรณ์ไม่เหมาะสม พนักงานใช้เวลาไม่เท่ากัน ผู้จัดท าวิจัยจึงได้มีการเลือกปัญหาที่เกิดจาก 
พนักงานใช้เวลาไม่เท่ากันมาแก้ไขปรับปรุงประยูร สุรินทร์, 2551 ท าการศึกษาเพื่อลดเวลาในการสูญเสีย
กระบวนการผลิต ในการแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาพบว่ามีเวลาที่
สูญเสียโดยเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากเครื่องมือ และอุปกรณ์ไม่เหมาะสม พนักงานใช้เวลาไม่เท่ากัน 
ผู้จัดท าวิจัยจึงได้มีการเลือกปัญหาที่เกิดจาก พนักงานใช้เวลาไม่เท่ากันมาแก้ไขปรับปรุง 
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เจ้าหน้าที่
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เข้า ออก เวลาที่ใช้ไป เข้า ออก เวลาที่ใช้ไป เข้า ออก เวลาที่ใช้ไป เข้า ออก เวลาที่ใช้ไป เข้า ออก เวลาที่ใช้ไป เข้า รวม รวม

1 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 10:10 น. 10:40 น. 0:30 น. 11:30 น. 12:00 น. 0:30 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:55 น. 1:10 น.

2 9:20 น. 9:45 น. 0:25 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 10:10 น. 10:35 น. 0:25 น. 11:30 น. 12:05 น. 0:35 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 2:00 น. 1:15 น.

3 9:20 น. 10:00 น. 0:40 น. 10:05 น. 10:20 น. 0:15 น. 10:45 น. 11:30 น. 0:45 น. 11:35 น. 12:00 น. 0:25 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 2:25 น. 2:10 น.

4 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:10 น. 0:25 น. 10:15 น. 10:30 น. 0:15 น. 11:30 น. 12:05 น. 0:35 น. 13:10 น. 13:45 น. 0:35 น. 14:00 น. 2:10 น. 1:15 น.

5 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 10:10 น. 10:45 น. 0:35 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:50 น. 1:10 น.

6 9:20 น. 10:00 น. 0:40 น. 10:15 น. 10:45 น. 0:30 น. 10:55 น. 11:30 น. 0:35 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 13:10 น. 13:45 น. 0:35 น. 14:00 น. 2:40 น. 2:15 น.

7 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:05 น. 0:20 น. 10:10 น. 10:35 น. 0:25 น. 11:30 น. 12:00 น. 0:30 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:55 น. 1:10 น.

8 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 10:10 น. 10:40 น. 0:30 น. 11:30 น. 12:05 น. 0:35 น. 13:10 น. 13:45 น. 0:35 น. 14:00 น. 2:15 น. 1:10 น.

9 9:20 น. 9:55 น. 0:35 น. 10:00 น. 10:20 น. 0:20 น. 10:30 น. 10:55 น. 0:25 น. 11:30 น. 12:00 น. 0:30 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 2:10 น. 1:45 น.

10 9:20 น. 9:50 น. 0:30 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 10:10 น. 10:50 น. 0:40 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 13:10 น. 13:45 น. 0:35 น. 14:00 น. 2:20 น. 1:20 น.
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(รวม)

รวม 10 วัน 



        ไพรินทร์ หลวงมูล, 2553 ได้น าหลักการเคลื่อนไหวและเวลาในการลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นและปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานใหม่ ซึ่งผลจากการปรับปรุงท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องตัดขึ้นรูปชิพ โดยใช้ขั้นตอนการ
ปรับปรุงการเตรียมเครื่องมือ และตัดขั้นตอนหมุนสกรูออกไป ซึ่งท าให้สามารถลดเวลาในการปรับตั้งเครื่องตัดขึ้นรูป
ชิพได้อีกด้วย  
        Abdul Talib Bon , 2010 เป็นงานวิจัยที่ใช้ในเรื่องของเวลาและเทคนิคการเคลื่อนไหวในการปรับปรุง
กระบวนการท างานของ SME การวิจัยศึกษาในการประสบความส าเร็จคือการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ของการท างานการผลิตและปรับปรุงให้ดีขึ้น  โดยงานวิจัยนี้ใช้การสังเกตระบบด้วยแผนภูมิกระบวนการผลิตและ
การศึกษาเวลา ในการท างานโดยใช้สถิติและซอฟแวร์รุ่น Pro มาท างานทดสอบข้อมูลและพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานใหม่ 
        Groover Mikell P, 2007 ได้เขียนถึงการพัฒนาในการศึกษาเวลา คือ1. การก าหนดและจัดท าเอกสารวิธี
มาตรฐาน 2. แบ่งงานออกเป็นที่องค์ประกอบของการท างาน โดยการวิเคราะห์การปรับปรุงวิธีการท างานก่อนการ
ก าหนดเวลามาตรฐาน 3. เวลาของการท างานท่ีได้จากการสังเกต 4. ประเมินผลงานการปฏิบัติเพื่อที่จะเปรียบเทียบ
กับประสิทธิภาพมาตรฐาน 5. การหักเวลาเผื่อออกจากเวลาปกติเพื่อน าไปค านวณเวลามาตรฐาน 
จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผลงานวิจัยของ ประยูร สุรินทร์ , 2551 ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการลดความ
สูญเสียในกระบวนการโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยเล้งเห็นว่าสามารถน ามาปรับประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาของผู้วิจัยได้ในขณะเดียวกัน  
ผลงานของ 
        ไพรินทร์ หลวงมูล, 2553 ได้น าเทคนิคแนวคิดแบบ ECRS มาช่วยประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาในด้านการ
ลดขั้นตอน ลดความเคลื่อนไหว ลดเวลารวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการท างานใหม่ ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวสามารถ
น ามาปรับใช้หรือประยุกต์ในการการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กร ของ
ผู้วิจัยได้ 
        อภิชาต วงศ์สืบสกุล (2550) งานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความสูญเปล่าในการผลิต
ของกระบวนการพ่นสี โรงงานตัวอย่างบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากัด ในครั้งแรกประสิทธิภาพในการผลิตเท่ากับ 
85% จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 90.48 % โดยใช้เทคนิคการขจัดงานที่ไม่มีความจ าเป็นออกและ
เทคนิคการจัดกระบวนการผลิตใหม่ โดยการประยุกต์การออกแบบทดลองที่เหมาะในกระบวนการผลิต 
        ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ การรับ การส่ง การจัดเก็บ และการ
สืบค้นข้อมูลเอกสารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดความปลอดภัยหาการสื่อสาร การ
จัดเก็บ การสืบค้น เอกสารสูญหายได้ง่าย  
        พรรณี ลาดกระโทก (2550) การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารไอเอสโอ” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเอกสารไอเอสโอ ให้อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ มีการอนุมัติผ่าน
ระบบ ตามเส้นทางการไหลเวียนของเอกสาร ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ทางผู้ศึกษาได้ทราบถึงอุปสรรคปัญหา และ
ข้อจากัดต่างๆ ตลอดจนแนวทางการแก้ปัญหาในการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารไอเอสโอ       
        ไพศาล กิ่งเพ็ชร รุ่งเรือง และทรงวิทย์  นรสิงห์ (2550) สรุปการจัดท าคู่มือ บริษัท กรีนสปอร์ต จ ากัด โดยใช้
ความสามารถส่วนบุคคล และดัชนีช้ีวัด ในการวัดผลการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งสะท้อนให้พนักงานทราบถึงผลการทางาน



ที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบว่าพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามคุณสมบัติ ของต าแหน่งนั้น ๆ หรือไม่ หากผล
การปฏิบัติงานมีแนวโน้มจะต่ า 
        ริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ การรับ การส่ง การจัดเก็บ และการ
สืบค้นข้อมูลเอกสารภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังช่วยลดความปลอดภัยหาการสื่อสาร การ
จัดเก็บ การสืบค้น เอกสารสูญหายได้ง่าย 
 
3. วิธีการศึกษาและแนวทางแก้ไข 
        ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านบุคลากร บุคลากรเป็นตัวปัจจัยส าคัญถ้าขาดความช านาญขาดทักษะหรือหน้าที่
รับผิดชอบแล้วระบบงานก็จะไม่เดินไมเกิดผล  ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่น ามาใช้ยังขาดความทันสมัยต่อความ
สะดวกรวดเร็ว ด้านระบบด าเนินงาน มีการใช้ค้นหาข้อมูลล่าช้า หรือมีการผิดพลาดในส่วนต่าง ๆ ด้านเอกสาร มี
ความซับซ้อน สูญหาย รวมไปถึงการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ จากปัญหาข้างต้นสามารถสรุปวิเคราะห์ปัญหา
ด้วย 5 W 1 H ในการแก้ไขปัญหาทั้งกระบวนการได้ดังแสดงตามภาพที่ 3 
ภาพที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาการจัดการเอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กรด้วย 5 W 1 H 

 

จากการวิเคราะห์และส ารวจปัญหาในแต่ละจุดแล้ว สิ่งที่เกิดปัญหามีอยู่ด้วยกัน 4 จุด ดังแสดงในภาพแสดงปัญหา
ของระบบงานท่ีท าให้เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาด 

1. ด้านบุคลากร บุคลากรเป็นตัวปัจจัยส าคัญถ้าขาดความช านาญขาดทักษะหรือหน้าที่รับผิดชอบแล้ว
ระบบงานก็จะไม่เดินไมเกิดผล  

2. ด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่น ามาใช้ยังขาดความทันสมัยต่อความสะดวกรวดเร็ว 
3. ด้านระบบด าเนินงาน มีการใช้ค้นหาข้อมูลล่าช้า หรือมีการผิดพลาดในส่วนต่าง ๆ  
4. ด้านเอกสาร มีความซับซ้อน สูญหาย รวมไปถึงการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ 



 
ภาพที่ 4 ผังก้างปลา Cause and effect diagram 
มีขั้นตอนในการศึกษาดังนี ้

1) การศึกษากระบวนการท างานของเอกสาร ศึกษาเส้นทางส่งหนังสือเอกสาร ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์
กระบวนการจัดการเอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กร  

2) ส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งอดีตและปัจจุบัน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ปัญหาของกระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    

3) ค้นควา้แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่สามารถมาประยุกต์และเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพแก้ปัญหา 
ความล่าช้า ความผิดพลาด  และการจัดการเอกสารในการไหลของข้อมูล  

4) สรุปผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนางานวิจัยในอนาคต เพื่อต่อยอดระบบการท างาน
ใหม่ท่ีได้ท าการวิจัยครั้งนี้ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
5. ผลการวิจัย  
5.1 กระบวนการท างานด้านเอกสารปัจจุบัน  
ขั้นตอนท่ี 1 เจ้าหน้าฝ่ายสารบรรณ / เสนอผู้บริหาร 
ปัญหา 
        ในการคัดกรองเอกสาร ต้องผ่านการคัดกรองเอกสาร ท าให้เสียเวลาในการจัดการเอกสารและอาจเกิดความ
ซับซ้อนและข้อผิดพลาดในการท างานและการสแกนเอกสารมีการสแกนเพียง ใบปะหน้าหรือหน้าแรก เพียงหน้า
เดียว ท าให้ในการค้นหาข้อมูลเกิดความล่าช้า ในการจัดการเอกสารนั้น หากผู้มีอ านาจลงนามมีการลงนามเพื่อแก้ไข
เอกสารต้นฉบับ จะต้องมีการน าเอกสารกลับไปยังหน่วยงาน ต้นทาง เพื่อด าเนินการสแกนเอกสารที่ถูกแก้ไขลงใน
ระบบอีกครั้ง ซึ่งจะเสียเวลาในการน าเอกสารนั้นกลับไปยังต้นทาง (เจ้าหน้าท่ีสารบรรณกลาง) 
 
 
 
ตารางที่ 2 แสดงเวลาเข้า – ออก ของเอกสาร (ก่อนปรับปรุง) 



 
 
5.2 การน าเสนอแนวทางปรับปรุง  
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าฝ่ายสารบรรณ 
แนวทางแก้ไข 
        มีการปรับกระบวนการท างานใหม่โดยให้เจ้าหน้าที่  สามารถด าเนินการตรวจสอบ / ลงทะเบียน และ สแกน
เอกสารลงระบบได้เลย ส่งผลให้ใช้เวลาในการน าเอกสารเข้าสู่ระบบซึ่งใช้เวลาที่รวดเร็วกว่า ให้อ านาจในการแก้ไข
เอกสารแก่เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อน าเอกสารที่ถูกแก้ไขสแกนลงระบบได้ทันที และหน่วยงานต้นทางสามารถเข้าไป
ตรวจสอบเอกสารในระบบได้ 
ตารางที่ 3 แสดงเวลาการเข้า – ออก ของเอกสาร (หลังปรับปรุง) 

 
ภาพที่ 5 กระบวนการไหลของข้อมูลเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 

เจา้หน้าท่ีด าเนินการ
เวลาท่ีใชไ้ป 

(รวม)

เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ รวม

1 9:10 น. 9:40 น. 0:30 น. 10:10 น. 10:40 น. 0:30 น. 11:00 น. 11:15 น. 0:15 น. 13:00 น. 13:30 น. 0:30 น. 15:00 น. 16:00 น. 1:00 น. 16:30 น. 2:45 น.

2 9:20 น. 9:45 น. 0:25 น. 10:10 น. 10:45 น. 0:35 น. 11:00 น. 11:20 น. 0:20 น. 13:00 น. 13:25 น. 0:25 น. 15:00 น. 16:00 น. 1:00 น. 16:30 น. 2:45 น.

3 10:15 น. 10:50 น. 0:35 น. 11:00 น. 11:35 น. 0:35 น. 11:45 น. 12:15 น. 0:30 น. 13:00 น. 13:45 น. 0:45 น. 15:00 น. 16:00 น. 1:00 น. 16:30 น. 3:25 น.

4 10:00 น. 10:30 น. 0:30 น. 11:00 น. 11:40 น. 0:40 น. 11:55 น. 12:30 น. 0:35 น. 13:15 น. 13:55 น. 0:40 น. 15:00 น. 16:00 น. 1:00 น. 16:30 น. 3:25 น.

5 9:00 น. 9:35 น. 0:35 น. 11:00 น. 11:30 น. 0:30 น. 11:45 น. 12:25 น. 0:40 น. 13:15 น. 14:00 น. 0:45 น. 15:00 น. 16:00 น. 1:00 น. 16:30 น. 3:30 น.

6 10:00 น. 10:35 น. 0:35 น. 10:45 น. 11:15 น. 0:30 น. 11:20 น. 12:00 น. 0:40 น. 13:15 น. 14:00 น. 0:45 น. 15:30 น. 16:00 น. 0:30 น. 16:15 น. 3:00 น.

7 10:05 น. 10:45 น. 0:40 น. 10:55 น. 11:20 น. 0:25 น. 11:35 น. 12:00 น. 0:25 น. 13:15 น. 13:55 น. 0:40 น. 15:30 น. 16:00 น. 0:30 น. 16:15 น. 2:40 น.

8 9:15 น. 9:35 น. 0:20 น. 10:10 น. 10:25 น. 0:15 น. 11:00 น. 11:45 น. 0:45 น. 13:15 น. 13:35 น. 0:20 น. 15:30 น. 16:00 น. 0:30 น. 16:15 น. 2:10 น.

9 9:00 น. 9:20 น. 0:20 น. 10:00 น. 10:20 น. 0:20 น. 10:35 น. 11:00 น. 0:25 น. 13:15 น. 13:45 น. 0:30 น. 16:15 น. 16:20 น. 0:05 น. 16:30 น. 1:40 น.

10 9:00 น. 9:35 น. 0:35 น. 10:00 น. 10:35 น. 0:35 น. 10:45 น. 11:00 น. 0:15 น. 13:15 น. 13:45 น. 0:30 น. 16:15 น. 16:20 น. 0:05 น. 16:30 น. 2:00 น.

5:05:00 4:55:00 4:15:00 4:55:00 4:40:00

รวม10วนั 23:50:00

วนั/เดือน/ปี
เจา้หน้าท่ี สารบรรณกลาง หน้าห้อง  ผอ.สศค หน้าห้อง รอง / ทปษ หน้าห้อง  ผอ.ส านกั ผอ.กลุ่ม/ ฝ่าย

เจา้หน้าท่ีด าเนินการ
เวลาท่ีใชไ้ป 

(รวม)

เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ รวม

1 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 9:55 น. 0:10 น. 10:10 น. 10:30 น. 0:20 น. 11:30 น. 11:45 น. 0:15 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:25 น.

2 9:20 น. 9:45 น. 0:25 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 10:10 น. 10:35 น. 0:25 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:45 น.

3 9:20 น. 9:35 น. 0:15 น. 10:05 น. 10:20 น. 0:15 น. 10:45 น. 11:00 น. 0:15 น. 11:35 น. 12:00 น. 0:25 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:30 น.

4 9:20 น. 9:35 น. 0:15 น. 9:45 น. 10:10 น. 0:25 น. 10:15 น. 10:30 น. 0:15 น. 11:30 น. 11:45 น. 0:15 น. 13:10 น. 13:25 น. 0:15 น. 14:00 น. 1:25 น.

5 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 10:10 น. 10:40 น. 0:30 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:45 น.

6 9:20 น. 9:55 น. 0:35 น. 10:15 น. 10:35 น. 0:20 น. 10:55 น. 11:30 น. 0:35 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 13:10 น. 13:35 น. 0:25 น. 14:00 น. 2:15 น.

7 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:05 น. 0:20 น. 10:10 น. 10:35 น. 0:25 น. 11:30 น. 12:00 น. 0:30 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:55 น.

8 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 10:10 น. 10:30 น. 0:20 น. 11:30 น. 11:55 น. 0:25 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:40 น.

9 9:20 น. 9:55 น. 0:35 น. 10:00 น. 10:20 น. 0:20 น. 10:30 น. 10:55 น. 0:25 น. 11:30 น. 12:00 น. 0:30 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 2:10 น.

10 9:20 น. 9:50 น. 0:30 น. 9:55 น. 10:15 น. 0:20 น. 10:10 น. 10:25 น. 0:15 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 13:10 น. 13:30 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:45 น.

3:55:00 2:55:00 3:45:00 3:40:00 3:20:00

รวม10วนั 13:40:00

ผอ.กลุ่ม/ ฝ่าย
วนั/เดือน/ปี

เจา้หน้าท่ี สารบรรณกลาง หน้าห้อง  ผอ.สศค หน้าห้อง รอง / ทปษ หน้าห้อง  ผอ.ส านกั 



 
 
ขั้นตอนที่ 2  การลดขั้นตอนกระบวนการท างาน 
ปัญหากระบวนการท างานระบบเดิม 

- เกิดการสูญหายของเอกสาร  
- เอกสารล่าช้า 
- บุคลากรไม่มีความช านาญด้านงานสารบรรณ 
- การติดต่อสื่อสารไม่เป็นระบบ  
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานเยอะ ยุ่งยากซับซ้อนท าให้ยากต่อการใช้งาน         

ตารางที่ 5 แนวทางการปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

ตารางที ่6   แสดงการจับเวลา เข้า – ออก ของเอกสาร   

  
 

เจา้หน้าท่ี

ด าเนินการ

เวลาท่ีใช้ไป 

(รวม)

เขา้ ออก เวลาท่ีใช้ไป เขา้ ออก เวลาท่ีใช้ไป เขา้ ออก เวลาท่ีใช้ไป เขา้ รวม

1 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 10:10 น. 10:30 น. 0:20 น. 11:30 น. 11:45 น. 0:15 น. 14:00 น. 0:55 น.

2 9:20 น. 9:45 น. 0:25 น. 10:10 น. 10:35 น. 0:25 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:10 น.

3 9:20 น. 9:35 น. 0:15 น. 10:45 น. 11:00 น. 0:15 น. 11:35 น. 12:00 น. 0:25 น. 14:00 น. 0:55 น.

4 9:20 น. 9:35 น. 0:15 น. 10:15 น. 10:30 น. 0:15 น. 11:30 น. 11:45 น. 0:15 น. 14:00 น. 0:45 น.

5 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 10:10 น. 10:40 น. 0:30 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:10 น.

6 9:20 น. 9:55 น. 0:35 น. 10:55 น. 11:30 น. 0:35 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:30 น.

7 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 10:10 น. 10:35 น. 0:25 น. 11:30 น. 12:00 น. 0:30 น. 14:00 น. 1:15 น.

8 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 10:10 น. 10:30 น. 0:20 น. 11:30 น. 11:55 น. 0:25 น. 14:00 น. 1:05 น.

9 9:20 น. 9:55 น. 0:35 น. 10:30 น. 10:55 น. 0:25 น. 11:30 น. 12:00 น. 0:30 น. 14:00 น. 1:30 น.

10 9:20 น. 9:50 น. 0:30 น. 10:10 น. 10:25 น. 0:15 น. 11:30 น. 11:50 น. 0:20 น. 14:00 น. 1:05 น.

3:55:00 3:45:00 3:40:00

รวม10วนั 7:25:00

วนั/เดือน/ปี
หน้าห้อง  ผอ.ส านัก หน้าห้อง รอง / ทปษ เจา้หน้าท่ี สารบรรณกลาง เจา้หน้าท่ีด าเนินการ

เวลาท่ีใชไ้ป 

(รวม)

เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ ออก เวลาท่ีใชไ้ป เขา้ รวม

1 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 9:55 น. 0:10 น. 14:00 น. 0:30 น.

2 9:20 น. 9:45 น. 0:25 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 14:00 น. 0:40 น.

3 9:20 น. 9:35 น. 0:15 น. 10:05 น. 10:20 น. 0:15 น. 14:00 น. 0:30 น.

4 9:20 น. 9:35 น. 0:15 น. 9:45 น. 10:10 น. 0:25 น. 14:00 น. 0:40 น.

5 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 14:00 น. 0:35 น.

6 9:20 น. 9:55 น. 0:35 น. 10:15 น. 10:35 น. 0:20 น. 14:00 น. 0:55 น.

7 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:05 น. 0:20 น. 14:00 น. 0:40 น.

8 9:20 น. 9:40 น. 0:20 น. 9:45 น. 10:00 น. 0:15 น. 14:00 น. 0:35 น.

9 9:20 น. 9:55 น. 0:35 น. 10:00 น. 10:20 น. 0:20 น. 14:00 น. 0:55 น.

10 9:20 น. 9:50 น. 0:30 น. 9:55 น. 10:00 น. 0:05 น. 14:00 น. 0:35 น.

3:55:00 2:40:00

รวม10วนั 2:40:00

วนั/เดือน/ปี
เจา้หน้าท่ี สารบรรณกลาง หน้าห้อง  ผอ.สศค 

ขั้นตอน ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง  เวลาที่ใช้  
การปรับปรุง   ก่อน หลัง 

ทางเลือกที่ 1 
การลด
กระบวนการ
ท างานไป  
2 ข้ันตอน 

ลดขั้ น ตอนการ
ท างานลงพบว่า 
เมื่อด าเนินการลด
ขั้นตอนแล้วจาก
เดิม 6 ขั้นตอน 

เมื่อด าเนินการลด
ขั้ น ตอนลงตาม
แผนที่ได้วางไว้ให้
เหลือ 4 ขั้นตอน 

13. 40  
ช่ัวโมง 

7. 25 
ช่ัวโมง 

ทางเลือกที่ 1 
การลด
กระบวนการ
ท างานไป  
3 ขั้นตอน 

ลดขั้ น ตอนการ
ท างานลงพบว่า 
เมื่อด าเนินการลด
ขั้นตอนแล้วจาก
เดิม 6 ขั้นตอน 

ลดขั้นตอนลงตาม
แผนที่ได้วางไว้ให้
เหลือ 3 ข้ันตอน 

7.25 
ช่ัวโมง 

2.40 
ช่ัวโมง 



 
ภาพที่ 6 Flow การไหลของข้อมูลในทางเลือกที่ 1 / ทางเลือกที่ 2  
แนวทางที่ 2 การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาแก้ไขปัญหา (แบบเสียค่าใช้จ่าย) 
ประโยชน์การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

- เพื่อช่วยลดพื้นท่ีในจัดเก็บเอกสาร 
- เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และแฟ้มเอกสารให้น้อยลง 
- เพือ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และค้นหาเอกสารให้เร็วขึ้น 
- เพื่อเปลี่ยนระบบการจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
- เพื่อสร้างระบบข้ึนมาช่วยในการจัดท าเอกสารต่างๆ แทนการเขียนด้วยลายมือ 
- เพื่อระบบการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบมากขึ้นกว่าเดิม 

ซึ่งจากปัญหาในการไหลของข้อมูลในองค์กร ซึ่งพบว่ามี ระบบการท างานที่ล่าช้าในการจัดการเอกสารในองค์กร / 
เอกสารไม่เป็นไปตามระบบการท างาน เจ้าหน้าที่รีบท างานและเกิดการผิดพลาดในการท างานเกิดการกรอกข้อมูลที่
ตกหล่นหรือซ้ าซ้อน ดังนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการ 
น า software เข้ามาช่วยจัดการเอกสารในระบบ จะช่วยท าให้ขั้นตอนการท างานที่กระชับขึ้น ไม่ซ้ าซ้อน ง่ายต่อใช้
งาน  ลดการใช้เวลาในการท างานมากขึ้น โดยมีวิธีการปรับปรุง 2 ทางเลือก ดังนี้  

ทางเลือกที่ 1 โปรแกรม software ส าเร็จรูป  
ทางเลือกที่ 2 พัฒนา software ขึ้นเองในองค์กร 

ทางเลือกที่ 1 โปรแกรม software ส าเร็จรูป  
- ศึกษาซอฟแวร์ INFOMA : Web Form  จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เช่น Word, Excel, 

Gif, Jpeg ในตู้ ลิ้นชัก แฟ้มที่คุณสามารถจัดหมวดหมู่ได้ บันทึกรายละเอียดข้อมูลเอกสารโดยแบบฟอร์ม
จัดเก็บเอกสารมาตรฐาน ที่รองรับข้อมูลเอกสารทุกประเภท และสามารถสร้างแบบฟอร์มรายละเอียด
เอกสาร ส าหรับการจัดเก็บเอกสารเฉพาะได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกเอกสารส าหรับ write ลง CD ซึ่ง
สามารถท าการค้นหาได้ในแผ่นกระบวนการเปลี่ยนแปลง  

- ศึกษาซอฟแวร ์E-Document  (ระบบการจดัเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในองค์กร) โปรแกรมนีไ้ด้ถูก
ออกแบบมาเพื่อแชร์เอกสาร บริหารงานเอกสาร ที่ใช้ภายในองค์กรอย่างแท้จริงเพราะด้วยความรวดเร็ว 
และประสิทธิภาพของการท างาน โปรแกรมนี้สามารถท างานได้ทั้งองค์กรขนาดเล็ก และขนาดใหญ่และ
ท างานบนเว็บบราวเซอรจ์ึงท างานได้สะดวก และว่องไว  



กระบวนการเปลี่ยนแปลงในการน าซอฟแวร์ 2 ระบบนี้มาช่วยแก้ไขปัญหา ท าให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
การท างานในระบบ มีความรวดเร็วต่อการใช้งานในแต่ละขั้นตอน  
  

 
ภาพที ่7 หน้าตา โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (software ส าเร็จรูป) 
 
ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาขึ้นเอง  
ขั้นตอนการพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นเอง จากระบบการท างานเดิม ค้นหาเอกสารใช้เวลานาน ระบบมีหลายขั้นตอน ซับ
ซ่อน จึงท าให้เกิดการล่าช้า ในกระบวนการท าข้ันตอนต่าง ๆ ดังแสดงในภาพ 

 

 

ภาพที่ 8 หน้าตา โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (พัฒนาขึ้นเอง) 

การด าเนินงานพัฒนาซอฟแวร์ขึ้นเอง จะมีความทันสมัยสอดคล้องกับการท างาน ลดการใช้กระดาษในการจัดการท า
ทะเบียนทั้งหมด มีขั้นตอนตามล าดับ กระบวนการของานด้านเอกสารจะสามารถติดตาม เร่งรัด การเคลื่อนไหวของ
เอกสาร ท าให้ทราบว่างานที่จะส่งหรือเสนอขณะนี้อยู่ ณ ที่ใด สถานะเป็นยังไง ซึ่ งหมายความว่าสามารถค้นหา
ข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที การผิดพลาดลดน้อยลง  
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ ในการปรับปรุง 2 ทางเลือก  



 
 
 
ข้อดี - ข้อเสียของการน า โปรแกรม software ส าเร็จรูปมาใช้ในองค์กร 

- ข้อดี โปรแกรมที่ได้มีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากผู้ใช้จ านวนมากได้ท าการทดสอบและแจ้งแก้ไขปัญหาของ
การใช้งานกับผู้ผลิตโปรแกรมมาเป็นอย่างดีแล้วและมีความผิดพลาดน้อย  

- ข้อเสีย โปรแกรมที่ได้มีคุณภาพดีกว่า เนื่องจากผู้ใช้จ านวนมากได้ท าการทดสอบและแจ้งแก้ไขปัญหาของ
การใช้งานกับผู้ผลิตโปรแกรมมาเป็นอย่างดีแล้วและมีความผิดพลาดน้อย  

ข้อดี - ข้อเสียของการน า พัฒนา software ขึ้นเองในองค์กร 
- ข้อดี มีความยืดหยุ่นในการท างานได้ดีกว่า หากเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้งาน ซึ่งจะแก้ไขและ

เปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่า 
- ข้อเสีย มีความเสี่ยงของระบบต่อความผิดพลาดสูงเนื่องจากในระหว่างการพัฒนาระบบหากไม่ได้น าไป

ทดสอบอย่างจริงจัง อาจจะท าให้คุณสมบัติบางอย่างของโปรแกรมและประสิทธิภาพ โดยรวมไม่ดีพอ จึง
ท าให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ 

6. อภิปลายผลและสรุปผลการศึกษา      
        ผลการด าเนินงานปรับปรงุการจัดการเอกสารและการไหลของข้อมูลในองค์กร จากเดิมมีระบบงานท่ีเกิดความ
ล่าช้า ข้อผิดพลาด รวมไปถึงข้อมูลสูญหาย จากการวิจัยในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว  จึงได้ข้อสรุปดังน้ี 
        ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ ที่ 1  การจัดการเอกสารช่วยให้ระบบเดินไปตาม flow งานที่ได้ว่างไว้โดยได้รับความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในงานสารบรรณ / ลดการใช้งานกระดาษ (ไม่ได้เลิกใช้) เพื่อประหยัดงบประมาณ/
แก้ปัญหาการส าเนาเอกสารซ้ าซ้อน 
        ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ที่ 2   ช่วยพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อ
ลดความผิดพลาดของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการท างานของระบบสารบรรณ 
        ผลสัมฤทธ์ิที่ได้ที่ 3 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพื่อลดความเสียหายต่อองค์กร            
 ผลจากการวิจัย ท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน คือ 
1. สามารถลดขั้นตอนต่างๆ ได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถลดเวลาในการไหลของเอกสารจากเดิม 2-3 ช่ัวโมง เป็น 10-15 นาที  
3. สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ควบคู่กับกระบวนการของเอกสารได้ 
ข้อเสนอแนะ 
ในรายละเอียดส าหรับการใช้งานจริงในองค์กรแล้ว ตามความเห็นของผู้ศึกษายังมีข้อจ ากัดอยู่บ้างส่วน ต่างดังน้ี 
       1. ข้อจ ากัดด้านความร่วมมือการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเป็นไปตามระบบ 



       2. ข้อจ ากัดในด้านการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ อาจด้วยเนื่องงบประมาณที่ต้องท าเรื่องช้ีแจงในระบบ
ต่าง ๆ อาจเกิดการติดขัดได้ในบ้างส่วน  
ทั้งนี้จากการแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะช่วยให้กระบวนการท างานดังน้ีคือ  

- ลดการใช้งานกระดาษ (ไม่ได้เลิกใช้) เพื่อประหยัดงบประมาณ / ลดพื้นท่ีในการจัดเก็บเอกสาร/แก้ปัญหา
การส าเนาเอกสารซ้ าซ้อน  

- เพือ่สร้างระเบียบการจัดการเอกสาร อย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน/เอกสารไม่สูญหาย/ช ารุด  
- เพื่อบันทึก/เก็บรวบรวม/ค้นหาและติดตามเอกสารหนังสือภายนอกได้ง่ายขึ้น ลดการเสียเวลาในการเปิด

หาเอกสารในสมุดรับเข้าและส่งออก 
        ข้อเสนอแนะส าหรับให้การศึกษาครั้งนี้  การท างานบางขั้นตอนยังขาดความร่วมมือ จึงอาจจะท าให้ระบบไม่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ รวมไปถึงการน าเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาจะต้องมีการท างานที่รัดกุมไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่องานในองค์กรอันเกิดการเสียหายได้ในอนาคต     
        ข้อเสนอส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป  ส าหรับแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ท าการศึกษามีแนวทางที่จะ
พัฒนาในส่วนต่าง ๆ ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การวิเคราะห์การด าเนินงานอย่างละเอียด การ
ตรวจสอบปัญหาแต่ละจุดให้ชัดเจน 
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