บทที 1
บทนํา
การบริ หารจัดการระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็ นการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิ บตั ิงานเพิ$อช่ วยให้การปฏิ บตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพเกิ ดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ วมากขึ*น โดยการ
นําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการจัดเอกสาร ได้แก่ การจัดทํา การเก็บรักษา การส่ งข้อมูลเป็ นต้น
ทั*งยังเป็ นการลดปริ มาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ ลดพื*นที$และสถานที$จดั เก็บ ผูใ้ ช้งานสามารถสื$ อสารผ่าน
ทางจอคอมพิวเตอร์ ทาํ ให้ได้ขอ้ มูลที$รวดเร็ วทันต่อความต้องการ ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ*น ประหยัด
ค่ า ใช้จ่ า ยขององค์ก รในระยะยาว ลดเวลาและขั*น ตอนในการปฏิ บ ัติ ง านส่ ง ผลให้ก ารปฏิ บ ัติ ง านเกิ ด
ประสิ ทธิภาพมากยิง$ ขึ*น
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถจะรองรับเอกสารในปริ มาณมากโดยจะช่วยเพิ$มความ
คล่ องตัวในการปฏิ บ ัติง านซึ$ ง ระบบถู ก ออกแบบมาให้ใ กล้เคี ย งกับ การจัดการเอกสารแบบเดิ ม ผูใ้ ช้จึ ง
สามารถเรี ยนรู ้ และทําความเข้าใจง่าย การจัดเก็บเอกสารในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (เอกสารเกิ ดจากการ
สแกนและไฟล์ขอ้ มูลทุกประเภท) ทําให้การจัดเก็บเอกสารเป็ นระบบและเป็ นระเบียบมากขึ*นทําให้สามารถ
เรี ยกใช้หรื อสื บค้นข้อมูลที$ตอ้ งการได้อย่างฉับไว
ใช้งาน

ช่วยป้ องกันความเสี ยหายที$อาจเกิดขึ*นในระหว่างการ

รวมถึงความสามารถด้านการอนุ ญาตสิ ทธิ ในการจัดการเอกสาร เช่น สิ ทธิ ในการสื บค้นข้อมูล

การแก้ไข การลบ การส่ งข้อมูลไปยังระบบอื$น ๆ เป็ นต้น ซึ$ งเป็ นสิ$ งสําคัญด้านความปลอดภัยในการจัดเก็บ
เอกสาร ทําให้สามารถตรวจสอบได้วา่ ผูใ้ ช้รายใด ๆ เก็บเอกสารอยูใ่ นระบบ
การนํา เทคโนโลยีส ารสนเทศสมัย ใหม่ ม าใช้ใ นการบริ ห ารจัด เก็ บ เอกสารเป็ นที$ นิ ย มมากขึ* น
เนื$องจากปั จจุบนั การรับส่ งข้อมูลข่าวสารส่ วนมากอยูใ่ นรู ปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ$ งจะต้องมีวิธีการ
บริ หารจัดการด้านเอกสารที$ดีพอเป็ นไปตามระบบและมาตราฐานในการจัดการเอกสาร ทั*งนี* ระบบจะต้อง
อํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ให้สามารถสื บค้นได้รวดเร็ ว ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน โดยการใช้งานผ่านระบบ
อินทราเนตภายในองค์กรเพื$อบริ หารจัดการข้อมูลเอกสาร
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1.1 ความเป็ นมาและปัญหา
บริ ษทั ก่อสร้ างในกรณี ศึกษา เป็ นบริ ษ ทั ที$ให้บริ การลูกค้า ในด้านการออกแบบและการก่อสร้ า ง
อาคารต่า ง ๆ ด้วยใช้ป รัช ญาพื*นฐานของซึ$ งเน้นการออกแบบที$ป ระหยัดและเหมาะสมกับลักษณะทาง
ธรณี วิทยาและสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที$เกี$ยวข้อง
ได้มีการขยายสาขาเพิม$ เพื$อรองรับการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั ไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยเช่น สาขา
บางปะกง (นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ชลบุรี), สาขาระยอง (นิ คมอุตสาหกรรม อีสเทริ น์ซีบอร์ ด จ.
ระยอง), สาขานวนคร (สวนอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี), สาขาเชียงใหม่ (นิคมอุตสาหกรรมลําพูน จ.
ลําพูน) เป็ นต้น
สาขาบางประกง จ.ชลบุรี ของบริ ษทั รองรับลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
พื*นที$รับผิดชอบได้แก่ พื*นที$ของนิ คมอมตะนคร จ.ชลบุรี, นิคมอุตสาหกรรมเวลโกล์ว, นิ คมอุตสาหกรรม
TFD, นิ คมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิต* ี จ.ฉะเชิ ง เทรา, นิ ค มอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี และในการ
ดําเนินงานดังกล่าวจําเป็ นต้องมีการใช้เอกสารต่าง ๆ เช่น แบบก่อสร้าง (Concept Design drawing, As built
Drawing) รวมถึงมาตราฐานงานก่อสร้าง (Structural Standard Detail, Architectural Standard Detail) เป็ น
ต้น ซึ$งในการจัดเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ ดังกล่าวทางแผนก Shop Drawing Department มีหน้าที$รับผิดชอบใน
การจัดหาเอกสารรวมถึงจัดทําเอกสาร เพื$อใช้ในการประมูลงานและเสนองานกับทางลูกค้า
ปั ญหาการบริ หารจัดการงานเอกสารของหน่วยงานในปั จจุจบันยังทําการจัดเก็บเอกสารในรู ปแบบ
ของรู ปเล่มกระดาษและแผ่นซี ดี ดังแสดงในรู ปที$ 1.1 และงานแบบก่อสร้ างยังจัดเก็บในแบบรู ปเล่มโดย
จัดเก็บไว้ในตูเ้ ก็บแบบก่อสร้าง ดังแสดงในรู ปที$ 1.2 โดยยังไม่มีการจัดหมวดหมูข่ องเอกสารทําให้การค้นหา
เอกสารล่าช้า เอกสารสู ญหาย รวมถึ งความไม่สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร และการสื บค้นเอกสารล่าช้า
เพราะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและค้นหา
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รูปที 1.1 สภาพการจัดเก็บเอกสารในหน่วยงานปัจจุบนั

รูปที 1.2 สภาพการจัดเก็บเอกสารในหน่วยงานปัจจุบนั
ผูศ้ ึกษามีความสนใจในการปรับปรุ งบริ หารจัดการสารสนเทศ โดยการนําระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document Management System: EDMS) มาใช้ในหน่วยงานบริ ษทั ไทยทาเค
นาคา สากลก่อสร้าง แผนก Shop Drawing Department ให้มีประสิ ทธิ ภาพตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและผูท้ ี$ใช้บริ การได้รวดเร็ วยิง$ ขึ*น
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดงั นี*
1. เพื$อช่วยให้การบริ หารจัดการเอกสารมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง$ ขึ*นโดยอาศัยรู ปแบบการทํางานบน
เว็บแอปพลิเคชัน$ (Web Application) ทําให้การจัดเก็บเอกสารสามารถทําได้สะดวกรวดเร็ ว
2. เพื$อช่ วยให้ก ารจัดการเอกสารมี ระบบระเบี ย บมากขึ* นเป็ นไปตามมาตราฐานในการจัดเก็ บ
เอกสาร
3. เพื$อช่วยให้การสื บค้นข้อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การดํา เนิ น งานระบบจัด การเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (EDMS) ซึ$ งเป็ นการนํา เอาเทคโนโลยีม า
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารจัดการระบบงานด้านเอกสารให้เกิดประสิ ทธิภาพ ซึ$งมีขอบเขตดังนี*
1. ระบบสามารถนําเข้าเอกสารชนิดต่าง ๆ เข้ามาในระบบได้ซ$ ึ งมีวิธีการที$สําคัญ ๆ คือ การสแกน
หรื อถ่ายภาพ นําเข้าจากไฟล์ขอ้ มูลจากสื$ ออิเล็กทรอนิกส์ตา่ ง ๆ
2. ระบบสามารถเก็บ รัก ษา และการจัดการเอกสารสํา คัญ ที$ส ามารถขยายและเปลี$ ย นแปลงได้
จะต้องมีระบบจัดเก็บเอกสารที$เชื$อถือได้รองรับการเปลี$ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ในอนาคต
3. ระบบมีการรักษาความปลอดภัยที$ดี ป้ องกันเอกสารมิให้สูญหาย
การศึกษานี*มุง่ เน้นและให้ความสําคัญเรื$ องของการบริ หารจัดการเอกสาร ได้แก่ การจัดเก็บ การค้นหา
การตรวจสอบ การยืนยันความถู ก ต้อง การกํา หนดสิ ทธิ ก ารใช้ง านเอกสาร การควบคุ ม ความปลอดภัย
เอกสาร การป้ องกันเอกสารสู ญหาย โดยจะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุ งประสิ ทธภาพการจัดการสารสนเทศ
เป็ นเวลา 3 เดือน เริ$ มตั*งแต่วนั ที$ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที$ 26 ธันวาคม 2557
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1.4 ขั(นตอนการศึกษา
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ (EDMS) ที$นาํ มาใช้ในการจัดการเอกสาร เป็ นการใช้ใน
รู ปแบบการทํางานรวมกันที$สนับสนุนผูใ้ ช้เข้าถึงเอกสารที$ตอ้ งการโดยผ่านระบบอินทราเนตภายในองค์กร
โดยมีรายละเอียดขั*นตอนดังนี*
1. เปลี$ ย นเอกสารที$ เป็ นกระดาษให้เป็ นแฟ้ มข้อมูล คอมพิว เตอร์ คื อ การเปลี$ ย นเอกสารที$ เป็ น
กระดาษให้ เ ป็ นแฟ้ มข้อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ โ ดยใช้ เ ครื$ องสแกน (Scanner) สร้ า งแฟ้ มข้อ มู ล
คอมพิวเตอร์ให้เป็ นอยูใ่ นลักษณะของไฟล์ (PDF) สําหรับใช้งานในระบบสารสนเทศต่อไป
2. สร้างระบบการจัดเก็บเอกสารโดยแบ่งประเภท, หมวดหมู่และชนิ ดของเอกสาร โดยใช้ความรู ้
เรื$ องการสร้างไฟล์โฟลเดอร์ให้สอดคล้องกับรู ปแบบของการจัดเก็บข้อมูลได้กาํ หนดไว้
3. ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป (Web Application) ที$สร้ างขึ* นมาเพื$อใช้กบั ระบบสารสนเทศงานสาร
บรรณโดยเฉพาะ คือ พัฒนาโปรแกรมสําหรับใช้งานด้านการจัดการงานเอกสารโดยเฉพาะ
4. ศึกษาผลการเปรี ยบเทียบการนําระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ กบั การเก็บด้วยวิธีการ
เดิม
5. สรุ ปผลการศึกษา

1.5 ประโยชน์ ทคี าดว่ าจะได้ รับ
การดําเนิ นการศึก ษาเป็ นการหาแนวทางการแก้ปัญหาที เกิ ดขึ* นทั*ง นี* เพื$อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุ งแก้ไขเพิม$ ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการเอกสาร ซึ$งจะส่ งผลดีตอ่ องค์กร ดังนี*
1. ส่ งผลดีต่อการบริ หารจัดการงานด้านเอกสารทําให้มีความสะดวกรวดเร็ วในการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถค้นหา และเรี ยกดูได้อย่างรวดเร็ ว
2. ลดปั ญหาการสิ* นเปลื องทรัพยากรกระดาษเกินความจําเป็ นและประหยัดงบประมาณเกี$ ยวกับ
อุปกรณ์สาํ นักงาน
3. การบริ หารจัดการด้านเอกสารเป็ นระบบมากขึ*นเป็ นไปตามมาตราฐานของกระบวนการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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1.6 นิยามศัพท์
คําอธิบายศัพท์ตา่ ง ในการศึกษานี*ประกอบด้วย
• Electronic Document Management System: EDMS คือ ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที$จดั การ การสร้าง, เก็บรักษาและการควบคุมของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
• Web Application คือโปรแกรมประยุกต์ที$เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
อย่างอินเทอร์เน็ตหรื ออินทราเน็ต
• Scanner คืออุปกรณ์ซ$ ึงจับภาพและเปลี$ยนแปลงภาพจากรู ปแบบของแอนาลอกเป็ นดิจิตอลซึ$ง
คอมพิวเตอร์ สามารถแสดง, เรี ยบเรี ยง, เก็บรักษาและผลิตออกมาได้
• PDF เป็ นชือย่อของ Netware Printer Definition File คือไฟล์ประเภทหนึ$งในถูกสร้างมาจาก
โปรแกรม Acrobat หรื อโปรแกรมประเภท PDF Create ตัวอื$น ๆ ปัจจุบนั PDF เป็ นที$นิยมมากใน
การทํา E-Document หรื อ E-Document ต่าง ๆ เนื$องจากไฟล์ที$ได้มีคุณภาพสู ง ไม่ผดิ เพี*ยนจาก
ต้นฉบับ
• Shop Drawing คือ แบบที$เขียนขึ*นมาเพื$อใช้ทาํ งานจริ ง ๆ ณ สถานที$ก่อสร้าง โดยปกติแบบที$เขียน
จากบรรดาสถาปนิก-วิศวกร จะแยกส่ วนออกจากกันทั*งที$การก่อสร้าง จะต้องสัมพันธ์กนั เกี$ยวข้อง
กัน เชื$อมต่อกัน โดยจะเอารายละเอียดทุกอย่าง มารวมในแผ่นเดียวกัน
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