
 

 

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์  
บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน)* 

เบญจพร บัวพงษ์ชน** 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วน

วิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) ตลอดจนศึกษาปญัหาและอุปสรรค 
ในการบริหารจัดการและแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยใช้วิธีวิจยัเอกสารและวิจยัสนาม ส้าหรับการวิจัยสนามได้
ท้าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส้าคัญจ้านวน 6 คน จากการศึกษาพบว่า 
1. วิธีการบริหารจดัการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารเกิดจากการปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกันในการ
ประมาณราคาเป็นสาเหตุหลักในการจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสาร เพื่อแกไ้ขปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิด 
ที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการท้างานให้พัฒนาไปสู่รูปแบบระบบสารสนเทศ โดยอาศัยบุคลากรและเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยเพื่อให้การด้าเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยการจดัหาผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบสาสนเทศพร้อม
กับมีการประชุมหารือร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อน้าเข้าสู่ระบบและยึดแนวคิดการจดัการความรู้พร้อมกับ
ท้าการตรวจสอบข้อมูลทีม่ีความสา้คัญกับการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ซึ่งช่วยให้การท้างานมี
ประสิทธิภาพอีกทั้งยังเป็นการสร้างนวัตกรรมการบริหารเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย 2. ปัญหาและ
อุปสรรคในบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสาร คือ มกีารเก็บรวบรวมข้อมูลและแยกประเภทของ
ลักษณะงานทีไ่ม่ถูกต้อง ขาดการประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบหมายหน้าที่รับผดิชอบให้กับผู้ปฏิบตัิงานอย่างชัดเจน
ท้าให้ไม่สามารถวางแผนปรับปรุงกระบวนการท้างานให้ดีขึ้นประกอบกับความหลากหลายของอุปกรณ์ IT  
ในปัจจุบัน ท้าให้การออกแบบเพื่อแสดงผลบนหน้าจอไม่รองรับกับอปุกรณ์บางชนิด 3. แนวทางแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสาร คือ ควรเพิ่มบุคลากรเพื่อช่วยดูแลข้อมลูน้าเข้าสู่ระบบ
และมผีู้เชีย่วชาญท้าการตรวจสอบข้อมูลพร้อมท้ังท้ารหสัเอกสารและประชุมร่วมกันเพื่อก้าหนดระเบียบขั้นตอนใน
การท้างาน โดยจดัท้ารายงานน้าเสนอข้อมูลในที่ประชุม เพื่อขออนุมัติด้าเนินงานพร้อมกับตดิตามการพัฒนาของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และประสานงานกับผู้ดูแลระบบเพื่อปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานรองรับกับอุปกรณ์ที่มี
หลากหลายในปัจจุบันได้  
 
ค้าส้าคัญ: การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ เอกสาร  
 
 
บทน้า 

ปัจจุบันเทคโนโลยสีารสนเทศมีความก้าวหน้าและมีความส้าคญัต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก 
ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวตันซ์ึ่งเห็นได้จากความเจริญกา้วหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
เพื่ออ้านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทส้าคัญต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบันและอนาคต 
ผู้บริหารและบุคลากรจ้าเป็นต้องรูจ้ักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม เพื่ออ้านวยความสะดวก 
                                                           

 
*
 บทความนี เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์  

บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) 

 
**
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ในการปฏิบัติงาน ท้าให้เกิดความฉับไวในการเก็บข้อมลู การสืบค้นข้อมูล เกิดความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งภายนอกและภายในองค์การอกีท้ังยังเป็นการประหยัดงบประมาณช่วยลดการใช้ทรัพยากรด้านเอกสาร วัสดุ
ส้านักงาน บุคลากร อีกด้วย ดังนัน้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปน็เครื่องมือส้าคญัในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐบาลหรือเอกชนก็ตาม 

วิพร เกตุแก้ว. (2557, หน้า 304) ได้กลา่วว่า รัฐบาลไทยได้เริ่มน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 โดยงานแรกก็คือการส้ารวจสา้มะโนประชากร และได้พัฒนาไปอย่างเชื่องช้า 
หลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งส้านักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (NECTEC) พร้อมทั้งประกาศให้ปี 2538 เป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจึงแพร่หลายมากขึ้น ปัจจุบันหน่วยงานรัฐและเอกชนจึงได้น้ามาประยุกต์ 
ใช้กับองค์การของตนเอง ทั้งนี้รัฐบาลยังต้องปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันอยู่ตลอดเวลา  
และถือให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือกันท้างานโดยการน้าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน 
เพื่อสนับสนุนการท้างานพร้อมท้ังช่วยลดขั้นตอนการท้างาน โดยเปน็การปฏิรูปและพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ท้าให้ทุกองค์การต้องร่วมกันปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน ์

ความส้าคญัดังกลา่วจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศมีความจา้เปน็ต่อการบริหารและการปฏิบัติงาน
เพราะจะช่วยส่งเสริมพร้อมกับสนบัสนุนองค์การให้ปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมายที่ได้ก้าหนด
ไว้ จึงท้าให้องค์การต่าง ๆ ต้องน้าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น จากการศึกษา
สภาพการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจดัการเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้้ามันและ
การค้าปลีก จ้ากดั (มหาชน) พบว่าประสบปัญหาการปฏิบตัิงานท่ีไมเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกันในการประมาณราคา
กลาง เนื่องจากส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าตรวจสอบการจัดจ้างงานก่อสร้างหรืองานปรับปรุง
สถานีบริการน้้ามัน พบว่าวิศวกรมหีลักเกณฑ์ในการประมาณราคาคา่แรง ค่าวัสดุชนิดเดียวกันมคีวามแตกต่างกัน 
และได้มีปรับปรุงโดยการรวบรวมข้อมูลและจัดท้าข้ึนเป็นแฟ้มเอกสารแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะต้องใช้
ระยะเวลานานในการสืบค้น ส่งผลต่อการวางแผนปฏิบัติงานและการจัดการที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนในการใช้งาน
ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้การท้างานเป็นมาตรฐานงานเดียวกัน บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการดา้เนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบตัิงาน ดงันั้น ผู้บริหารจึงมีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการจดัเก็บเอกสารของหน่วยงานและมีการก้าหนดเกณฑ์ราคากลางขึ้นใช้ภายในหน่วยงานโดยการบริหาร
จัดการเป็นรูปแบบระบบสารสนเทศขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป็นการสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพ่ิมขีดสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

จากข้อมูลดังกลา่วผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสาร
ของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลกี จ้ากัด (มหาชน) มีวิธีการอย่างไร มีปัญหาและ
อุปสรรคอะไรบ้าง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสาร 
เพื่อท่ีจะน้าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงาน
เอกสารใหส้อดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การต่อไป 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยั 2 วิธี ดังนี ้
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ วารสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค้าสั่ง เอกสารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสาร  
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ของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลกี จ้ากัด (มหาชน) 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง หรือการสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or formal interview) 
 

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงาน
เอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากดั (มหาชน) 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างโดยก้าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกลุ, 2561ก, หน้า 45) 
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสา้คัญ (Key informants) จ้านวน 6 คน พิจารณาจากคณุสมบตัิ ดังนี้ 
 1) ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ ท้าหน้าท่ีบริหารจัดการระบบสารสนเทศดา้นงานเอกสาร 
บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลกี จ้ากัด (มหาชน) จ้านวน 1 คน  
 2) วิศวกร ท้าหน้าท่ีด้าเนินการจดัท้าระบบสารสนเทศด้านงานเอกสาร บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้า
ปลีก จ้ากัด (มหาชน) จ้านวน 3 คน 
 3) วิศวกร ท้าหน้าท่ีดูแลข้อมูลและประสานงานระบบสารสนเทศด้านงานเอกสาร บริษัท ปตท. น้้ามัน
และการค้าปลีก จ้ากดั (มหาชน) จ้านวน 1 คน 
 4) ผู้บริหารฝ่ายบัญชี บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จ้ากัด ท้าหน้าท่ีประสานงานและดูแลระบบ
สารสนเทศให้กับส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) จ้านวน 1 คน 

 
 
 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
สมัภาษณ์โดยสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview  

or formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์ที่มีค้าถาม และข้อก้าหนดแน่นอนตายตัว  
จะสัมภาษณผ์ู้ใดก็ใช้ค้าถามเดียวกนั (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า 75) และการสัมภาษณจ์ะท้าการสัมภาษณ์ 
เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วจิัยได้ก้าหนดวันนดัหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้ถูกสัมภาษณ์
ทราบก่อนล่วงหน้า ในการสมัภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณจ์ะขออนุญาต
ผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้งซึ่งก้าหนดเฉพาะค้าถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยข้อที่ 1 - 3 เท่าน้ัน 

 
การทดสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
การทดสอบคณุภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการนั้น ผู้วิจัยได้ปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการ 
ท้าการวิจัยมาแล้ว เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่าแนวการสมัภาษณ์ดงักล่าว มีความชัดเจน ตรงประเดน็ สอดคล้อง  
และครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการวิจัยที่ก้าหนดไว้อย่างเหมาะสม และใช้วิธีการทดสอบคุณภาพของข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) ของ Denzin (สุภางค์ จันทวานิช, 2561, หน้า129-130) ดังต่อไปนี้ 
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 1. การตรวจสอบสามเสา้ด้านข้อมลู (Data triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลทีผู่้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง
หรือไม่ วิธีตรวจสอบคือการสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่มาที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา หมายถึง
ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถานท่ี หมายถึงถ้าข้อมูลต่างสถานท่ีกันจะเหมือนกันหรือไม่ และ
แหล่งบุคคล หมายถึงถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
 2. การตรวจสอบสามเสา้ด้านผู้วิจยั (Investigator triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจยัแตล่ะคนจะ
ได้ข้อมลูต่างกันอย่างไร โดยเปลีย่นตัวผู้สังเกตแทนท่ีจะใช้ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตตลอด 
 3. การตรวจสอบสามเสา้ด้านทฤษฎี (Theory triangulation) คือ การตรวจสอบว่าถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิด
ทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิม จะให้การตีความข้อมลูแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
 4. การตรวจสอบสามเสา้ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บ
รวบรวมข้อมลูที่แตกต่างกันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดยีวกัน   

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวม

เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
 1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต้ารา คู่มอื เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร 

สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานท่ีผู้ศึกษาได้ท้าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
 1.4 เอกสารของบริษัท เป็นเอกสารที่บริษัทจัดท้าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย 

กฎระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค้าสั่ง รายงานการประชุม เป็นต้น 
2. วิธีเก็บรวบรวมจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสมัภาษณ์และผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์

ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ซึ่งใช้วิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง (Structured interview) ผู้วิจัยต้องท้าการ
สัมภาษณ์ไปตามค้าถามที่ก้าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสมัภาษณ์ตามหัวข้อที่ก้าหนดไว้เท่าน้ัน และผู้วิจยั
จะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นคา้ถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามคา้บอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท้าการวจิัยครั้งนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมลูเชงิคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี ้
1. ผู้วิจัยจะน้าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นตามข้อค้าถาม จากนั้น 

จึงวิเคราะห์ข้อมลูในแตล่่ะประเดน็โดยใช้วิธีการ “ตีความ” ตามหลกัการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคุณภาพ เพื่อสรุป
ผลการวิจัยแยกเป็นประเด็น ๆ เรยีงล้าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ได้แก่ วิธีการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด 
(มหาชน) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารจดัการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสาร 

2. น้าผลการวิจัยทั้งสามประเด็นดังกล่าวข้างต้นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
แนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถังลักษณะทีม่ีความคล้ายคลึงกันหรือแตกตา่งกันของข้อมูล 
ที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างกับข้อมูลจากเอกสาร เพื่อใช้ในการอภิปรายผล  
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น้้ามัน

และการค้าปลีก จ้ากดั (มหาชน) เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2558 โดยแนวคิดนีเ้กิดจากสา้นักงานการตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) 
เข้าตรวจสอบการจัดจ้างงานก่อสร้างและงานปรับปรุงสถานีบริการน้้ามัน พบว่า บุคลากรมีหลักเกณฑ์ในการ
ประมาณราคาค่าแรง ค่าวัสดุชนิดเดียวกันมีความแตกตา่งกัน เอกสารประกอบการด้าเนินงานไมเ่ป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงได้ปรับปรุงโดยท้าการรวบรวมข้อมลูและจัดท้าข้ึนเป็นแฟ้มเอกสารแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
เท่าที่ควรเพราะต้องใช้ระยะเวลานานในการสืบค้นข้อมลู ส่งผลต่อการวางแผนปฏิบตัิงานท่ีมีความจา้เป็นเร่งด่วน 
ในการใช้งานข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้การท้างานเป็นมาตรฐานเดียวกนั บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการด้าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการจดัเก็บเอกสารของหน่วยงานและมีการก้าหนดเกณฑ์ราคากลางขึ้นใช้ภายในหน่วยงานโดยบริหาร
จัดการเป็นรูปแบบระบบสารสนเทศข้ึน  

การสร้างระบบสารสนเทศของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ ด้าเนินการโดยอาศัยบุคลากรและเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยเพื่อให้การดา้เนินงานนัน้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายขององค์การ และยึดแนวคิด
การจัดการความรู้พร้อมกับท้าการตรวจสอบข้อมูลที่มีความส้าคัญกับการปฏิบัติงานและรวบรวมข้อมลูเป็นศูนย์กลาง 
ซึ่งช่วยให้การท้างานมีประสิทธิภาพอีกท้ังยังเป็นการสร้างนวัตกรรมการบริหารสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันได้อีกด้วย นอกจากน้ียังมีการจัดหาองค์การและผู้ที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในการด้าเนินงาน คือ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ัน จ้ากัด (PTT Digital) และไดร้ับความร่วมมือกันจากทุกฝ่าย  
มีประสานงาน ประชุมหารือเพื่อให้ได้แนวทางการด้าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน น่ันคือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการท้างานท่ีมีอยู่ใหม้ีการพัฒนาไปในรูปแบบระบบสารสนเทศส่งผลให้การปฏิบตัิงานเป็นไปในทางทีด่ีขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องผู้ให้ข้อมลู  

จากความส้าคัญข้างต้นจึงได้รวบรวมแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการระบบสารสนเทศด้านงาน
เอกสาร ดังนี ้

กระบวนการจดัการในศตวรรษที่ 21 ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2558, หน้า 17-19) ได้อธิบายว่า การที่องค์การ
ที่จะประสบความส้าเร็จ และมีความสามารถในการแข่งขันเหนือองค์การอื่น ๆ ได้ในศตวรรษที่ 21 นั้น องค์การ  
ต้องมีผู้บริหารและทีมงานที่แสดงบทบาทผู้นา้ในการขับเคลื่อนองค์การในระบบเศรษฐกิจใหม่ (new economy) 
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ (management process)  
ซึ่งประกอบด้วยภารกิจหลัก 4 ประการ ได้แก ่

1. การวางแผน (planning) หมายถึง กระบวนการในการก้าหนดวตัถุประสงค์/เปา้หมายของการท้างาน 
ที่ต้องการบรรลุในอนาคต รวมทั้งการก้าหนดวิธีปฏิบัติที่จะน้าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายดังกล่าวที่ก้าหนดไว้ 

2. การจัดการองค์การ (organizing) หมายถึง กระบวนการในการออกแบบระบบงาน (job design)  
การออกแบบองค์การ (organization design) และระบบการจดัการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (human 
resource management) 

3. การใช้ภาวะผู้น้า (leading) หมายถึง กระบวนการโนม้น้าวให้พนักงานขององค์การมีพฤติกรรม 
การท้างานท่ีเอื้อต่อการบรรลผุลสมัฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพ ภาวะผู้น้าเป็นปัจจยัส้าคัญที่มผีลต่อความส้าเร็จ 
ขององค์การ 
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ในส่วนของนวัตกรรมในองค์การ ภานุ ลิมมานนท์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ข, หน้า 50) ได้
อธิบายว่า การสร้างนวัตกรรมในองค์การแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  

1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) การสรา้งนวัตกรรมการผลิตภณัฑ์ จ้าเป็นต้องมีการคดิค้น
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อคุณค่าใหม่ให้แก่ลูกค้า ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่สา้คัญคือ การพัฒนา
คุณสมบัติและลักษณะของผลิตภณัฑ์ โดยการออกแบบต้องค้านึงถงึประโยชน์ท่ีลูกค้าจะได้รับ ซึ่งลูกค้าสามารถมี
ส่วนร่วมในการสรา้งนวัตกรรม ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การสร้าง การทดสอบ เป็นต้น 

2) นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) ในการพัฒนาสร้างสรรค์กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ต้องอาศัยความรู้ทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบและส่วนเช่ือมต่อระหว่างส่วนประกอบ
เหล่านั้น ตลอดจนความรู้หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่ส่งผลให้กระบวนการผลิตและการท้างานโดยรวมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงขึ้น สินค้ามีคณุภาพสูงขึ้น ต้นทุนการผลติลดลง รวมทั้งการจัดการทรัพยากร  
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น 

3) นวัตกรรมการบริหาร/นวัตกรรมการจัดการ (Management innovation) การสรา้งนวัตกรรมทางการ
จัดการ องค์การจะต้องใช้ความรู้ทางการบริหารมาปรับปรุงโครงสรา้งองค์การ ซึ่งรูปแบบการบริหารจะเป็นไปใน
ลักษณะการมสี่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งจะท้าให้เกิดความคดิใหม่ ๆ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า/ประชาชน เป็นต้น 

ส้าหรับการจัดการความรู้ World Bank (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ข, หน้า 95) ได้อธิบายว่า การ
จัดการความรู้ เป็นการรวบรวมวิธกีารปฏิบัติขององค์การและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การน้ามาใช้และ
การเผยแพร่ความรู้และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร/การจัดการ ในขณะทีก่ารจัดการความรู้ของ 
ส้านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 
2561ข, หน้า 95-96) ได้อธิบายว่า การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ในองค์การที่กระจัดกระจาย
ในตัวบุคคล เอกสารจากนั้นพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์การเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด องค์ประกอบสา้คัญของวงจร
ในการสร้างความรู้มี 3 ส่วนคือ 

1) คน เป็นองค์ประกอบส้าคัญทีส่ดุ เพราะเป็นแหล่งความรู้ และเปน็ผู้น้าความรู้ไปใช้ให้เกิดปะโยชน์ 
ดังนั้นจะต้องเน้นคนเป็นส้าคญัในการจัดการความรู้ต้องรู้ว่าความรู้อยู่ที่คน ๆ ไหนและคน ๆ นั้นเป็นอย่างไรเพื่อดึง
ความรู้ออกมาถ่ายทอดต่อให้ได ้

2) เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหาและจดัเก็บ แลกเปลีย่นและน้าความรู้ไปใช้งานง่าย 
สะดวก รวดเร็ว และมคีวามถูกต้อง 

3) กระบวนการความรู้ เป็นการบริหารจัดการเอาน้าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงและนวัตกรรม 
 ในส่วนของประเภทของความรู้ Choo (อ้างถึงใน พรรณี สวนเพลง, 2561, หน้า 17-18) ได้อธิบายว่า 
ประเภทของความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) ความรู้โดยนัยหรือความรู้ที่มองไม่เห็นชัดเจน (Tacit 
knowledge) เป็นความรู้อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นทักษะหรือความรู้เฉพาะบุคคลทีม่าจากประสบการณ์ ความ
เชื่อ หรือความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้ ความคดิ ผ่านการสังเกต การสนทนา การ
ฝึกอบรม ความรู้ประเภทนี้เป็นหัวใจส้าคัญที่จะท้าให้งานประสบผลส้าเรจ็ 2) ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้ที่เป็น
ทางการ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่เป็นทางการ มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ในรปูแบบต่าง ๆ 
เช่น สิ่งพิมพ์ เอกสารขององค์การ เว็บไซต์ เป็นต้น เป็นความรูส้ามารถเผยแพร่ออกไปได้อย่างสะดวก 
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การจัดระบบสารสนเทศมีความสา้คัญอย่างยิ่งต่อองค์การและมีผู้ได้อธิบายถึง การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศ พรรณี สวนเพลง. (2552, หน้า 122-123) ไวว้่าการจัดการระบบสารสนเทศทา้ให้องค์การสามารถ
พัฒนาก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก เพื่อให้การคาดการณ์ความต้องการระบบสารสนเทศในอนาคตและ
วางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขันเป็นเครื่องมือท่ีสนับสนุนให้องค์การมกีารท้างานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การจัดระบบ
สารสนเทศมี 3 ประการ ดังนี ้

1. การจัดองค์การที่รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ คือ เป็นการใหเ้กิดความมั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดหา
ระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุงผลการด้าเนินงานของบุคคลและองค์การจึงจ้าเป็นจะต้องจัด
องค์การเพื่อรับผิดชอบในการจัดหาระบบสารสนเทศ เช่น จากผู้เช่ียวชาญส่วนกลางขององค์การ และจากผู้เช่ียวชาญ
ระบบของแต่ละหน่วยงาน 

2. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เมื่อองค์การนา้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จะส่งผลให้มี 
การเปลีย่นแปลงอย่างมากต่อบุคคลและองค์การ ผู้จดัการหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบด้านการวางแผน การจัดองค์การ 
การสั่งการ และการควบคุมในสาขางานต่าง ๆ จึงต้องร่วมมือกัน โดยมีผู้จดัการสารสนเทศเป็นแกนกลางในการ
วางแผน และจดัการให้เกดิดลุยภาพระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับความมั่นคงของบุคคลและองค์การ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมกีารติดตั้งและส่งมอบการใช้ระบบงาน 

3. การควบคุมระบบสารสนเทศ คอื การควบคุมระบบสารสนเทศเกีย่วข้องกับการประกันว่าระบบ
สารสนเทศจะท้าหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ถูกต้อง  

ดังนั้นระบบสารสนเทศถือเป็นพื้นฐานส้าคัญที่ท้าใหส้ังคมเจริญก้าวหน้า อีกท้ังยังเป็นทรัพยากรที่มี
ความส้าคญักับหน่วยงานตา่ง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ระบบสารสนเทศจึงมีประโยชน์ต่อการ
น้าไปบริหารงานด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1. การวางแผน (Planning) โดยนา้ไปใช้ในการวางแผนแม่บท และแผนกลยุทธ์ เพื่อช่วยเกี่ยวกับการ
จัดการองค์การ การผลิตสินค้าและบริการ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย เป็นตน้ 

2. การประสานงาน (Coordinating) เพื่อการติดต่อและการประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์การ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร ทราบถึงสถานภาพทางการแข่งขันของคู่แข่ง รวมถึงรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการท้างานมากยิ่งข้ึน 

3. การควบคุม (Controlling) เพื่อให้การด้าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน ตามกฎเกณฑร์ะเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่องค์การใช้ เพื่อช่วยควบคุมการดา้เนินงานให้บรรลุเปา้หมาย ดังน้ันจึงต้องการข้อมูลที่มคีุณภาพ ครบถ้วน 
ถูกต้อง เพื่อให้การควบคุมด้าเนินการไปด้วยด ี

4. การตัดสินใจ (Decision Making) โดยน้าข้อมลูไปใช้ในการตดัสนิใจเพื่อเลือกแนวทางที่ดีท่ีสุด คุ้มค่า
มากที่สุด และเกดิประโยชน์กับองค์การมากท่ีสดุ ดังนั้นจึงต้องการขอ้มูลที่ทันสมยั สมบรูณ์ ครบถ้วน เพื่อให้การ
ตัดสินใจท้าได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

Sander (อ้างถึงใน อัจฉรัตน์ สงวนงาม, 2554, หน้า 30-31) อธิบายว่า การจัดการระบบสารสนเทศ เป็น
การใช้เครื่องมือคอมพิวเตอร์ในการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลขอ้มูล เพื่อเปลีย่นให้เป็นระบบสารสนเทศ 
ประกอบด้วยกิจกรรมพ้ืนฐานอยู่ 3 ประการ คือ 
 1) การเก็บรวบรวมข้อมลูน้าเข้า (Capturing the input data) คือ เป็นการก้าหนดข้อมลูไว้ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งแล้วท้าการตรวจทานเพื่อความถูกต้องก่อนการประมวลผลเพื่อน้าเข้าสูร่ะบบ 
 2) การประมวลข้อมูลหรือการจดักระท้าข้อมูล (Manipulating the data) คือ เป็นการจัดกระท้าข้อมูล
ในลักษณะ เช่น การแยกแยะประเภทข้อมูลต่าง ๆ การเรียงล้าดับ การค้านวณ และการสรุปย่อเพื่อความชัดเจน 
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 3) การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ (Managing the output results) คือ เป็นการเก็บบันทึกข้อมูล ค้นหาเพือ่
เรียกใช้ในครั้งถัดไป และการคัดลอกข้อมูล 

ในส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง สามารถน้ามาวเิคราะห์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ  
เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี ้

วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือศึกษาวิธีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรม
ตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) มีดังนี  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลน้าเข้า (การรวบรวมข้อมูลก่อนน้าเข้าสูร่ะบบ) 
มีการรวบรวมข้อมลู โดยยึดแนวคดิการจัดการความรู้เข้ามาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมลูพร้อมกับท้า 

การตรวจสอบข้อมลูเพื่อให้ได้ข้อมลูที่มีความส้าคญักับการปฏิบัติงาน จากนั่นสร้างไฟล์กลางของหน่วยงานส้าหรับ 
น้าข้อมูลที่ไดม้ารวบรวมเป็นศูนยก์ลางข้อมูล และข้อมูลทีไ่ด้จะน้าไปสู่การออกแบบระบบสารสนเทศ ซึ่งจะช่วย 
ให้การท้างานเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท้างานได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถสืบค้นข้อมูลราคาไปต่อรองการก่อสร้างไปอย่างรวดเร็ว และช่วยลดพื้นท่ี 
ในการจัดเก็บเอกสาร 

2. การประมวลข้อมูลหรือการจดักระท้าข้อมูล (การแยกประเภทข้อมูลและเรียงล้าดับ)  
มีการหารือร่วมกันเพื่อแยกประเภทตามลักษณะงานโดยท้าการเปรยีบเทียบข้อมูลทีม่ีความเหมือนและ

แตกต่างกัน ส้าหรับข้อมูลที่มคีวามส้าคญัและใช้งานอยู่เป็นประจ้าให้จัดเรยีงล้าดบัอยู่ในระดับต้น ๆ เพื่อช่วยให้
สามารถเข้าใช้งานได้อย่างคล่องตวั  

3. การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ (การจัดเก็บบันทึกข้อมูล ค้นหาข้อมูล และคัดลอกข้อมลู)  
มีการก้าหนดสิทธิ์ใช้เข้างานและผู้ดูแลข้อมูลเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลโดยเป็นบุคลากรใน

หน่วยงาน พร้อมท้ังท้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ดรูะบบสารสนเทศขององค์การ PTT Digital หากระบบมีการขัดข้อง
หรือต้องการที่จะปรับปรุงระบบ  

วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสาร
ของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) มีดังนี  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลน้าเข้า (การรวบรวมข้อมูลก่อนน้าเข้าสูร่ะบบ) 
ผู้ดูแลข้อมูลมีการประสานงานรวบรวมข้อมูลจากหลายแห่ง ท้าให้ข้อมูลมีปริมาณมากไม่มเีวลาตรวจสอบ

ปรับปรุงแก้ไข เมื่อได้รับข้อมูลจะท้าการจัดเก็บแบบไม่อ่านวิเคราะหจ์ึงท้าให้ข้อมูลซ้้าซ้อนขาดความละเอียด ข้อความ
ขาดหายเนื่องจากบางข้อมูลน้าเข้าระบบโดยการ Scan อาจท้าให้เกิดปัญหาในการนา้ไปก่อสร้างและความน่าเชื่อถือ
จากแหล่งท่ีมาของข้อมูลน้ามาซึ่งความไมม่ั่นคงของข้อมูลกลาง และข้อมูลไม่มีการ Update ให้เป็นปัจจุบันตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ี

 
 
2. การประมวลข้อมูลหรือการจดักระท้าข้อมูล (การแยกประเภทข้อมูลและเรียงล้าดับ) 
ข้อมูลหลากหลายบางข้อมูลมีช่ือท่ีคล้ายคลึงกันไมม่ีการก้าหนดรหสั เช่น วัน เดือน ปี ของข้อมูลให้ชัดเจน 

และผู้ทีดู่แลข้อมลูไม่เข้าใจในลักษณะงานเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบในงานนั่นโดยตรง ท้าให้การแยกประเภท
เกิดความผิดพลาด และไม่มีการประชุมเพื่อแยกประเภทข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

3. การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ (การจัดเก็บบันทึกข้อมูล ค้นหาข้อมูล และคัดลอกข้อมลู)  
ข้อมูลมีจ้านวนมากท้าให้ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล บางข้อมูลซ้้าซ้อนกันและถูกน้าเก็บไว้หลายไฟล์ 

ท้าให้การน้าข้อมูลมาใช้งานไม่ได้รบัข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เกิดจากผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงานไม่มีการตรวจสอบ
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ความถูกต้อง และหน้าที่ขอบเขตการรับผิดชอบงานของผู้รับผดิชอบยังไม่ชัดเจนไมม่ีการจดัท้าการรายงานผล
น้าเสนอ และอีกปัญหาคือความหลากหลายของอุปกรณ์ IT ในปัจจุบันท้าให้การออกแบบเพื่อแสดงผลบนหน้าจอที่
ไม่รองรับกับอุปกรณ์บางชนิด  

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
ด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) มีดังนี  

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลน้าเข้า (การรวบรวมข้อมูลก่อนน้าเข้าสูร่ะบบ)  
ควรมีการประชุมหารือน้าเสนอข้อมูลสา้คัญที่มีแหล่งที่มาอ้างอิงได้กบัผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดประชุม

ประจ้าปเีพื่อ Update ข้อมูล และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ควรเพิ่มบุคลากรเพื่อช่วยดูแลข้อมลู
พร้อมท้ังรวบรวมข้อมลูเข้าสู่ระบบ  

2. การประมวลข้อมูลหรือการจดักระท้าข้อมูล (การแยกประเภทข้อมูลและเรียงล้าดับ) 
ควรมีผู้ทีม่ีความรูเ้ชี่ยวชาญในข้อมลูท้าการตรวจสอบผู้ดูแลข้อมลูอีกครั้งในการแยกประเภทข้อมลู เพือ่จะ

ได้ข้อมลูและออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการก้าหนดรหัสของประเภทเอกสาร เช่น วัน เดือน ปี ของ
เอกสาร และผูเ้กี่ยวข้องด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูพร้อมท้ังตรวจสอบความถูกต้องและหาข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกัน 

3. การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ (การจัดเก็บบันทึกข้อมูล ค้นหาข้อมูล และคัดลอกข้อมลู)  
ควรก้าหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้รบัผิดชอบให้ชัดเจน และมีการประชุมร่วมกันเพื่อก้าหนดระเบยีบขั้นตอน

ในการท้างาน โดยจัดท้ารายงานนา้เสนอข้อมูลในที่ประชุม เพื่อขออนุมัติด้าเนินงานพร้อมกับตดิตามการพัฒนาของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และประสานงานกับผู้ดูแลระบบขององค์การ PTT Digital เพื่อปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งาน
รองรับกับอุปกรณ์ทีม่ีหลากหลายในปัจจุบันได้  

 
อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์  

บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลกี จ้ากัด (มหาชน) สามารถน้าแนวคิดทฤษฎีมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
1. วิธีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์  

บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลน้าเข้า (การรวบรวมข้อมูลก่อนน้าเข้าสู่ระบบ)  
จากการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมลูส้าคญัแสดงความคิดเห็นว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลน้าเข้า เป็นการสืบคน้

ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานโดยน้าแนวคดิการจดัการความรู้เข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ส้าคญั
ครบถ้วนและมีการตรวจสอบข้อมลูก่อนน้าเข้าสูร่ะบบซึ่งข้อมลูดังกล่าวต้องน้ามาใช้งานได้จริง จากนั้นท้าการสรา้ง 
Server กลางของหน่วยงานส้าหรับน้าข้อมูลมารวบรวมเป็นศูนย์กลางข้อมูลก่อนน้าไปสู่การออกแบบระบบสารสนเทศ 
แสดงให้เห็นว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลน้าเข้าเป็นไปตามแนวคิดของ Sander (อ้างถึงใน อัจฉรัตน์ สงวนงาม, 2554) 
ได้อธิบายว่า เป็นการก้าหนดข้อมลูไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วท้าการตรวจทานเพื่อความถูกต้องก่อนการ
ประมวลผลเพื่อน้าเข้าสู่ระบบ และเป็นไปตามแนวคิดของ World Bank(อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2561ข)  
ได้อธิบายว่า การจัดการความรู้ เปน็การรวบรวมวิธีการปฏบิัติขององค์การและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
การน้ามาใช้และการเผยแพรค่วามรู้และบริบทตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร/การจัดการ  

การประมวลข้อมลูหรือการจัดกระท้าข้อมูล (การแยกประเภทข้อมูลและเรียงล้าดับ)  
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ในส่วนน้ีผู้ให้ข้อมูลส้าคญัแสดงความคิดเห็นวา่ มีการหารือร่วมกันในการแยกประเภทให้เป็นไปตาม
ลักษณะงาน โดยท้าการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีความเหมือนและแตกตา่งกัน ส้าหรับข้อมูลที่มคีวามส้าคญัและใช้งาน
อยู่เป็นประจา้จะจดัอยู่ในระดับตน้ ๆ เพื่อเข้าใช้งานได้อย่างคล่องตวั แสดงให้เห็นว่า การประมวลข้อมูลหรือการจัด
กระท้าข้อมูล เป็นไปตามแนวคิดของ Sander (อ้างถึงใน อัจฉรัตน์ สงวนงาม, 2554) ได้อธิบายว่า เป็นการจัด
กระท้าข้อมูลในลักษณะ เช่น การแยกแยะประเภทข้อมลูต่าง ๆ การเรียงล้าดับ การค้านวณ และการสรุปย่อเพื่อ
ความชัดเจน 

การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ (การจัดเก็บบันทึกข้อมลู ค้นหาข้อมลู และคัดลอกขอ้มูล)  
ในเรื่องของการจัดเก็บบันทึกข้อมลูค้นหาข้อมลูและคัดลอกข้อมูล ผูใ้ห้ข้อมูลส้าคญัแสดงความคิดเห็นว่า 

มีการก้าหนดสิทธิ์ของผู้ที่เข้าถึงข้อมูลแตกต่างกันตามส้าดับความสา้คัญของการใช้งาน โดยสิทธ์ิในการแก้ไขข้อมลู
จะเป็นของผู้ดูแลข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว โดยท้าหนา้ที่ประสานงานกับผู้ดูระบบสารสนเทศขององค์การ PTT Digital 
หากระบบมีการขัดข้องหรือต้องการที่จะปรับปรุงระบบ แสดงให้เหน็ว่า การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ เป็นไปตามแนวคิด
ของ Sander (อ้างถึงใน อัจฉรัตน์ สงวนงาม, 2554) ได้อธิบายว่า เป็นการเก็บบันทึกข้อมูล ค้นหาเพือ่เรียกใช้ในครั้ง
ถัดไป และการคดัลอกข้อมลู และเป็นไปตามแนวคิดของ พรรณี สวนเพลง (2552) ได้อธิบายว่า ระบบสารสนเทศ 
เป็นกลุ่มของระบบงาน ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีสัมพันธ์กัน ได้แก่ คน และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ท้าหน้าท่ี
ร่วมกันในการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล เผยแพร่ และแสดงผลเปน็สารสนเทศ ซึ่งเป็นผลผลติของระบบ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน การควบคุมภายในองค์การ นอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจยัของ จตุพร 
แดขนาน (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการด้านสุขภาพของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท คอบ
ร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมลูในระบบจากการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้ พบว่าระบบมีการป้องกันการก้าหนดรหสัผา่นอย่างง่ายควบคุมให้ใช้งานตามสทิธ์ิผู้ใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง การตรวจสอบสิทธ์ิก่อนการใช้งานของผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ ก้าหนดรหสัผู้ใช้และรหสัผ่านในการตรวจสอบ 
ผู้เข้าใช้ระบบ 

 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรม 

ตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) 
การเก็บรวบรวมข้อมูลน้าเข้า (การรวบรวมข้อมูลก่อนน้าเข้าสู่ระบบ)  
ในประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลสา้คัญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

(1.1) มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งท้าให้ข้อมูลที่ได้มีปริมาณมากส่งผลให้ผูด้แูลข้อมูลไม่มี
การตรวจสอบข้อมลู จึงท้าการจัดเก็บแบบไม่อ่านวเิคราะห์ บางข้อมูลที่จัดเก็บมีการเก็บซ้้า บางข้อมลูข้อความขาด
หาย เนื่องจากน้าเข้าโดยการ Scan และไม่ครบตามรูปแบบอาจส่งผลกระทบเมื่อน้าไปใช้งาน (1.2) ความน่าเช่ือถือ
จากแหล่งที่มาของข้อมูลน้ามาซึ่งความไม่มั่นคงของข้อมูล (1.3) ข้อมูลไม่มีการ Update ให้เป็นปัจจุบันตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่า การเก็บรวบรวมข้อมลูน้าเข้า เป็นไปตามแนวคดิของ พรชัยเจตมาน 
และคณะ (2560) ได้อธิบายว่า หลักการบริการองค์การในยุคศตวรรษที่ 21 ในประเด็นดังน้ี 

1) องค์การจะต้องสร้างคนดีและเก่ง ซึ่งปรัชญาและแนวคิดในการสร้างคนดีและเก่งต้องการ คือ อ้านาจ 
เกียรติ และเงิน ผู้บริหารต้องมีนโยบายพัฒนาคนเก่ง เลือกคนท่ีมคีวามสามารถ รับผิดชอบ ขยัน อดทน พยายามสูง 
ไม่เห็นแก่ตัว 

2) มีกลยุทธ์ในการบริหารคน สร้างค่านิยม สร้างวัฒนธรรมการสร้างคนเก่ง เตรียมคนเก่ง พัฒนาในทุกระดับ 
หาคนทดแทน กระตุ้นให้บุคลากรท้างานพร้อมทั้งต้องได้รับค้าช่ืนชมและมีค่าตอบแทนในการท้างานโดยเป็นแบบ(TQM) 

การประมวลข้อมลูหรือการจัดกระท้าข้อมูล (การแยกประเภทข้อมูลและเรียงล้าดับ)  
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ข้อค้นพบของประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมลูส้าคัญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการประมวลขอ้มูล
หรือการจดักระท้าข้อมลู คือ (1.1) ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บใน Server กลางมีความหลากหลายบางข้อมูลมช่ืีอท่ีคล้ายคลึง
กันไม่มีการก้าหนดรหสั เช่น วัน เดือน ปี ของข้อมูลให้ชัดเจน (1.2) ความไมเ่ข้าใจในลักษณะงานท้าให้ไมส่ามารถ
แยกประเภทข้อมูลได้อย่างแม่นย้า เนื่องจากผู้ดูแลข้อมลูไม่ได้เป็นผู้รบัผิดชอบในงานนั่นโดยตรง (1.3) ไม่มีการ
ประชุมต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบการด้าเนินงานท้าให้เกิดความผดิพลาดขึ้น แสดงให้เห็นว่า การประมวลข้อมูลหรือการ
จัดกระท้าข้อมลู เป็นไปตามแนวคดิของ พรรณี สวนเพลง (2552) ได้กล่าวว่า การจดัการระบบสารสนเทศ ท้าให้
องค์กรมีสามารถการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก เพื่อให้การคาดการณ์ความ
ต้องการระบบสารสนเทศในอนาคตและวางแผนกลยุทธ์ในการแข่งขนัเป็นเครื่องมือท่ีสนับสนุนให้องคก์ารมีการ
ท้างานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี้ ประการแรก การจัดองค์การที่รบัผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ ให้เกิดความ
มั่นใจได้ว่าจะสามารถจดัหาระบบสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุงผลการด้าเนินงานของบุคคลและ
องค์การจึงจ้าเป็นจะต้องจัดองค์การเพื่อรับผิดชอบในการจัดหาระบบสารสนเทศ เช่น จากผูเ้ชี่ยวชาญส่วนกลางของ
องค์การ และจากผู้เชี่ยวชาญระบบของแต่ละหน่วยงาน ประการทีส่องจะต้องมีการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เมื่อองค์การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จะส่งผลให้มีการเปลีย่นแปลงอย่างมากต่อบุคคลและองค์การ ผู้จัดการ
หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบดา้นการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุมในสาขางานต่าง ๆ จึงต้อง
ร่วมมือกัน โดยมีผู้จัดการสารสนเทศเป็นแกนกลางในการวางแผน และจัดการให้เกิดดุลยภาพระหว่างการเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพกับความมั่นคงของบคุคลและองค์การ การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการตดิตั้งและสง่มอบการใช้
ระบบงาน ประการสดุท้ายคือการควบคุมระบบสารสนเทศ เป็นการควบคุมระบบสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการ
ประกันว่า ระบบสารสนเทศจะท้าหน้าท่ีอย่างเหมาะสม ถูกต้อง  

การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ (การจัดเก็บบันทึกข้อมลู ค้นหาข้อมลู และคัดลอกขอ้มูล)  
ส้าหรับประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมลูส้าคัญแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการจัดการผลลัพธ์ที่ได้ 

คือ (1.1) เนื่องจากข้อมูลมีจ้านวนมากต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ขอ้มูล บางข้อมูลมีการจัดเก็บซ้้าไมม่ีการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากผูดู้แลข้อมลู (1.2) ไม่มีการก้าหนดหน้าที่ขอบเขตการรับผิดชอบงานให้ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่อง
ของการน้าเสนอรายงานความคืบหน้าและการด้าเนินงาน (1.3) ปัญหาความหลากหลายของอุปกรณ์ IT ในปัจจุบัน 
ท้าให้การออกแบบเพื่อแสดงผลบนหน้าจอไม่รองรับกับอุปกรณ์บางชนิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวใจ วงศิลา (2559) 
ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยสรุปว่า ขั้นการตรวจสอบข้อมูล พบว่า มีปญัหาการ
จัดระบบสารสนเทศ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้น การก้าหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อมูล และ
ความถูกต้องของฐานข้อมูล เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามล้าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่
การจัดบุคลากรทีม่ีความรู้ และทักษะรับผดิชอบในการตรวจสอบข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลใหต้รงกับความต้องการ
ของผู้ใช้หรือของงานท่ีใช้และความครบถ้วนของข้อมูล ท้ังนี้อาจเป็นเพราะโรงเรยีนไดร้ับข้อมลูที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่
ได้รับเป็นข้อมูลทีเ่ก่าไม่เป็นปัจจุบนั ขาดความสมัพันธ์กันของข้อมูล เพราะขั้นการตรวจสอบข้อมูลเปน็ข้ันตอนหลัก
ที่ส้าคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ไดส้ารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ  

3. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรม
ตลาดพาณิชย์ บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลน้าเข้า (การรวบรวมข้อมูลก่อนน้าเข้าสู่ระบบ)  
ประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมลูส้าคญัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการเก็บรวบรวม

ข้อมูลน้าเข้า ดังนี้ (1.1) ควรท้าการตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน (1.2) ควรมีการ
มอบหมายบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อช่วยดูแลข้อมลูและรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ (1.3) ควรมีการประชุมหารือพร้อมทั้ง
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น้าเสนอข้อมูลส้าคญัที่มีแหล่งที่มาอ้างอิงได้ แสดงให้เห็นว่า การเก็บรวบรวมข้อมลูน้าเข้า เป็นไปตามแนวคิดของ 
Simon (อ้างถึงใน วรัชยา ศริิวัฒน,์ 2561) ได้พบว่า การบริหาร เปน็กิจกรรมของกลุม่บุคคลในการร่วมมือกันท้างาน
เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย และเป็นไปตามแนวคิดของ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2558) ได้อธิบายว่า การที่องค์การที่จะ
ประสบความส้าเรจ็ และมีความสามารถในการแข่งขันเหนือองค์การอื่น ๆ ได้ในศตวรรษที่ 21 น้ัน องค์การต้องมี
ผู้บริหารและทีมงานที่แสดงบทบาทผู้น้าในการขับเคลื่อนองค์การในระบบเศรษฐกิจใหม่ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ มีการวางแผนซึ่งเป็นกระบวนการในการกา้หนด
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการทา้งานท่ีต้องการบรรลุในอนาคต รวมทั้งการก้าหนดวิธีปฏิบตัิที่จะน้าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมายดังกล่าวท่ีก้าหนดไว้  

การประมวลข้อมลูหรือการจัดกระท้าข้อมูล (การแยกประเภทข้อมูลและเรียงล้าดับ)  
ในประเด็นนีผู้้ให้ข้อมูลส้าคญัแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการประมวล

ข้อมูลหรือการจัดกระท้าข้อมูล ดังนี้ (1.1) ควรท้าการแยกประเภทข้อมูลและก้าหนดรหสั เช่น วัน เดือน ปี ของข้อมูล 
เพื่อให้การประมวลผลของระบบมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (1.2) ผู้เกีย่วข้องท้าการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบความ
ถูกต้องพร้อมท้ังหาข้อสรุปร่วมกัน (1.3) ควรมีผูเ้ชี่ยวชาญในลักษณะงาน เพื่อด้าเนินการตรวจสอบผูดู้แลข้อมลู 
แสดงให้เห็นว่า การประมวลข้อมูลหรือการจัดกระท้าข้อมูล เป็นไปตามแนวคิดของพรรณี สวนเพลง (2552) ได้กล่าวว่า 
การจัดองค์การทีร่ับผดิชอบด้านระบบสารสนเทศ เป็นการให้เกดิความมั่นใจได้ว่า จะสามารถจัดหาระบบสารสนเทศ
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุงผลการด้าเนินงานของบุคคลและองคก์ารจึงจ้าเป็นจะต้องจัดองค์การเพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดหาระบบสารสนเทศ เชน่ จากผู้เช่ียวชาญส่วนกลางขององค์การ และจากผู้เชี่ยวชาญระบบของแต่ละ
หน่วยงาน 

การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ (การจัดเก็บบันทึกข้อมลู ค้นหาข้อมลู และคัดลอกขอ้มูล)  
ส้าหรับประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการ 

จัดการผลลัพธ์ที่ได้ ดังนี้ (1.1) ผู้ดแูลข้อมูลต้องติดตามสถานะของข้อมูลและตรวจสอบปรบัปรุงอย่างสม่้าเสมอ 
(1.2) ก้าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบใหชั้ดเจน และมีการน้าเสนอจดัท้าการรายงานข้อมลูให้ชัดเจน (1.3) หาแนวทาง
ปรับปรุงพร้อมทั้งพัฒนาระบบให้สามารถแสดงผลเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่า 
การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฌาน สุพล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของเทศบาลต าบลแม่คือ อ าเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยสรุปว่า 
ควรมีการก้าหนดผู้รับผิดชอบดูแลระบบฐานข้อมลูและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร ในการ
แก้ไขหรือปรับปรุงในส่วนท่ีมีความต้องการเพิ่มอ่ืน   
   
ข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้านงานเอกสารของส่วนวิศวกรรมตลาดพาณิชย์  
บริษัท ปตท. น้้ามันและการค้าปลกี จ้ากัด (มหาชน) มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลน้าเข้า (การรวบรวมข้อมูลก่อนน้าเข้าสูร่ะบบ)  
ควรมีการประชุมวางแผนการดา้เนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการประชุม เพื่อติดตามความคบืหน้า

ของการด้าเนินงานในแต่ละไตรมาส พร้อมทั้งจัดท้ารายงานสรปุผลการด้าเนินงาน เพื่อน้าไปปรับปรุงวางแผน
ระบบงานให้ดีขึ้น 

2. การประมวลข้อมูลหรือการจดักระท้าข้อมูล (การแยกประเภทข้อมูลและเรียงล้าดับ)   
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ควรส่งเสริมและสนับสนุนใหผู้้ปฏบิัติงานไดร้ับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เข้าใจในลักษณะงาน เพื่อให้มี
ความรู้รอบด้าน เป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย้าส่งผลให้ระบบมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. การจัดการผลลัพธ์ที่ได้ (การจัดเก็บบันทึกข้อมูล ค้นหาข้อมูล และคัดลอกข้อมลู)  
ควรสรา้งการมสี่วนร่วมของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในการเสนอแนะและแสดงความคดิเห็น เพื่อน้ามา

ปรับปรุงพัฒนาระบบให้เป็นรูปแบบใหม่อยู่เสมอ 
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