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บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1. ความเปนมา 

นับตั้งแตมหาวิทยาลัยมหิดล ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ออกเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของ

รัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนท่ี 68 ก วันท่ี 16 

ตุลาคม พ.ศ. 2550) นั้น สงผลใหมีบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสิทธิสมัครเปนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห

ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) ซ่ึงในระยะแรก จํานวนสมาชิกยังมีจํานวนไมมากนัก การ

นําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. จึงเปนการทํางานโดยระบบ manual ใชเอกสารรายงานจากสํานักงาน สกสค.

(paper) ในการตรวจสอบกับขอมูลการหักเงินของมหาวิทยาลัย แตเม่ือมีบุคลากรไปสมัครสมาชิกเพ่ิมข้ึนเรื่อย 

ๆ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีหนวยงานท้ัง คณะ สถาบัน และศูนยตาง ๆ รวมถึงประเภทของบุคลากร

ท่ีมีความหลากหลาย ทําใหการทํางานมีโอกาสเกิดความผิดพลาดและตรวจสอบไดยาก เนื่องจากแหลงขอมูลท่ี

ไดรับจากสํานักงาน สกสค. ท้ังกรุงเทพและจังหวัดนครปฐม กับขอมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัยไมไดมีการ

เชื่อมโยงกัน ทําใหการปฏิบัติงาน เกิดความเสี่ยงในหลายจุด ตัวอยางเชน กรณีท่ีบุคลากรลาออก แตยังนําสง

ให โดยนําเงินของบุคลากรทานอ่ืนไปสง เม่ือตรวจสอบพบ ทําใหการติดตามทวงเงินเปนไปดวยความ

ยากลําบาก ซ่ึงบางราย อาจไมนําเงินมาคืนให หรือกรณีท่ีนําสงเงินผิดราย และรายท่ีไมไดนําสงเงินเกิดถึงแก

กรรม ทําใหเกิดปญหาในการขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห ซ่ึงเปนเงินจํานวนมาก เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน 

อาจจะตองรับผิดชอบในความเสี่ยงนี้ และยังอาจถูกมองวาเขาขายทุจริตนําเงินไปใชสวนตัว 

เ ม่ื อ ท างม ห าวิ ท ย าลั ย  ได นํ า ระบ บ  MU-ERP (Mahidol University Enterprise Resource 

Planning) เขามาใช ซ่ึงประกอบดวย 2 ระบบหลัก ไดแก  

1. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการดานการคลัง (MU –EFinance) ประกอบดวย 

# ระบบบัญชีการเงิน    

# ระบบบริหารงบประมาณ (Budgeting :BG) 

# ระบบบัญชีบริหาร     

# ระบบบริหารพัสดุ 

2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล (MU–EHR) ประกอบดวย  
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 # ระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากร (Personnel Administration) 

 # ระบบบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน (Payroll Accounting) 

ทางงานการเงิน กองคลังจึงขอความอนุเคราะห งานบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน (Payroll 

Accounting) กองทรัพยากรบุคคล ทําการดึงขอมูลบุคลากร ท่ี เปนสมาชิกช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ท้ั ง

กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม พรอมท้ังไดทําหนังสือขอใชบริการพัฒนาโปรแกรมระบบ ช.พ.ค.

และช.พ.ส. ตอหัวหนางานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ โดยมีความตองการในโปรแกรม 4 รายการไดแก 

1. ตองการใหระบบสามารถนําเขาขอมูลจาก ช.พ.ค. และช.พ.ส. ในรูปแบบ Microsoft Excel มาเก็บ

ลงในระบบฐานขอมูล 

2. ตองการใหระบบสามารถนําเขาขอมูลจากกองทรัพยากรบุคคลและศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก

มาเก็บไวในระบบฐานขอมูล 

3. ทําการประมวลผลกระทบยอดเพ่ือหาสวนตางของขอมูลระหวาง ขอมูลช.พ.ค. ช.พ.ส.และขอมูล

จากกองทรัพยากรบุคคล MU-ERP 

4. ใหมีเมนูเพ่ิม,แกไขและลบขอมูลในระบบฐานขอมูล 

 ซ่ึงในแตละเดือน งานบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน (Payroll Accounting)  กองทรัพยากรบุคคล  

จะเปนผูสงขอมูลในการหักเงินเดือนของบุคลากรในระบบ MU-ERP และหนวยงานนอกระบบ MU-ERP ไดแก

คณะทันตแพทยศาสตร ในรูปแบบ Microsoft Excel ใหแกงานการเงิน กองคลัง เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

นําเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค. ช.พ.ส. ในระบบฐานขอมูลกองคลัง  

 ในการวิเคราะหครั้งนี้ ผูวิเคราะหจึงมุงวิเคราะหในเรื่อง การพัฒนากระบวนการนําสงเงินช.พ.ค.และ

เงินช.พ.ส.ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.

และช.พ.ส. ท่ีถูกพัฒนาข้ึน โดยงานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองคลัง เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน สามารถทํางาน

ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ลดความเสี่ยงและขอผิดพลาดท่ีอาจเกิดความเสียหายตอท้ังผูปฏิบัติงานและ

สมาชิก มีการพัฒนางานโดยการปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานของกองคลัง 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหสามารถบรรลุถึงเปาหมาย กลยุทธ และยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.2 วัตถุประสงคการวิเคราะห 

 1) เพ่ือศึกษาและทบทวนการพัฒนากระบวนการนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.โดยใชโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส.  ซ่ึงนําไปสูการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 2) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน ตอบสนองตอความตองการของผูปฏิบัติงาน  สรางความพึงพอใจ

ใหแกสมาชิก ตลอดจนผูรับขอมูลท่ีจะไดรับขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและรวดเร็ว  

 3) เพ่ือขจัดขอผิดพลาด ลดความเสี่ยง เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

ผูปฏิบัติงานในการนําสงเงิน ช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.โดยใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.

และช.พ.ส. รวมท้ังลดทรัพยากร เชน เวลา แรงงาน เปนตน 

1.3 ขอบเขตการวิเคราะห 

 1) การศึกษาและทบทวนการพัฒนากระบวนการนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.ของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 2) การปรับปรุ งการพัฒ นากระบวนการนํ าส งเงิน  ช .พ .ค .และเงินช .พ .ส . ของบุ คลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 
1.4 ประโยชนการวิเคราะหตอการพัฒนางานในหนาที่ 

 

 1) สามารถนําไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงานการนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส. ของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2) สามารถนําไปใชปรับปรุงพัฒนากระบวนการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.โดยใชงานโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 3) สามารถนําไปพัฒนาระบบงานอ่ืน ๆในอนาคตได 

 

1.5 นิยามศัพท 

 มหาวิทยาลัย    หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 กองคลัง    หมายถึง   กองคลัง  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 กองทรัพยากรบุคคล  หมายถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 งานการเงิน   หมายถึง  งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน  หมายถึง งานบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน กองทรัพยากร

บุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ  ห มาย ถึ ง  งาน บั ญ ชี บ ริ ห ารแล ะ พั ฒ น าระบ บ  กอ งค ลั ง 

 มหาวิทยาลัยมหิดล 

MU-ERP  หมายถึง  ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ

บริหารจัดการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การจัดซ้ือ จัดหาการ

บ ริ ห า ร พั ส ดุ  แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ข อ ง

มหาวิทยาลัยมหิดล  

ช.พ.ค. หมายถึง  การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

ช.พ.ส. หมายถึง การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

สมาชิก ช.พ.ค. หมายถึง สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

สมาชิก ช.พ.ส. หมายถึง สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

สํานักงาน  หมายถึง สํานักช.พ.ค.-ช.พ.ส.ตามขอบังคับคณะกรรมการ สกสค. 

วาดวยการบริหารสํานักงาน พ.ศ.2561 

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. หมายถึง  สํ านั กงานคณ ะกรรมการส ง เสริมสวั สดิ การและ      

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงาน สกสค .จังหวัด  หมายถึง สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจังหวัด และหมายความรวมถึงสํานักงาน
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สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการ สกสค. หมายถึง คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการ สกสค.จังหวัด หมายถึง คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุ คล ากรท างการ ศึกษ าจั งห วั ด  แ ละห มายความ รวม ถึ ง 

คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สํานักงาน สกสค. กรุงเทพฯ หมายถึง สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตั้งอยูเลขท่ี128/1 ถ.

นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 

สํานักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม หมายถึง สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม ตั้งอยูท่ี 36-38 ถ.เพชร

เกษมสายเกา ตําบลพระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  

ประธานกรรมการ ช.พ.ค. หมายถึง ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการ ช.พ.ค. หมายถึง คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ประธานกรรมการ ช.พ.ส. หมายถึง ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครู

และบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

คณะกรรมการ ช.พ.ส. หมายถึง คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

ผอ.สํานักงาน สกสค.จังหวัด หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด และหมายความรวมถึง

ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
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เงินคาสงเคราะหรายศพ หมายถึง เงินท่ีสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. ตองชําระใหแก

เพ่ือนสมาชิกท่ีถึงแกกรรม ทุก ๆเดือน ในอัตราคาสงเคราะหราย

ศพ ศพละ 1 บาท 

การจัดการ  หมายถึง กระบวนการทํางานหรือกิจกรรมท่ีกลุมบุคคลในองคกร 

รวมกันทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามแนวทางท่ีกําหนดไว 5 

ข้ันตอนประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบังคับ

บัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม 

กระบวนการ  หมายถึง กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือจุดมุงหมายในการสงมอบ

ผลผลิต หรือบริการใหแกผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ัง

ภายในและภายนอก 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงค ท่ีจะสงผลกระทบ

ทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายเบี่ยงเบนไป ซ่ึงอาจเกิดข้ึนใน

อนาคตและมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาประสงค และเปาหมายของ

องคกร 

ปจจัยเสี่ยง   หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยง ท่ีจะทําใหไม

บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ฐานขอมูล  หมายถึง การจัดรวบรวมขอนิเทศหรือขอมูลของเรื่องตาง ๆไวใน

รูปแบบท่ีจะเรียกมาใชไดทันทีเม่ือตองการ 

 

*** หมายเหตุ : ไดมีการเปลี่ยนความหมาย ช.พ.ส.จากการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม เปนการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกความตาย ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกความตาย พ.ศ.2561 
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บทที ่2 

แนวคดิและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ในผลงานเชิงวิเคราะห เรื่อง การวิเคราะหการพัฒนากระบวนการนําสงเงินช.พ.คและเงินช.พ.ส.ของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลโดยใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส.  ผูวิเคราะหได

ทําการศึกษา เอกสาร แนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการกระบวนการ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

2.4 การนําระบบฐานขอมูลมาประยุกตใชในการทํางาน 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการกระบวนการ 

ความหมายของการจัดการ 

การจัดการ (Management) (พจนานุกรมฉบับพระราชบัณฑิตสถาน,2542) ใหความหมายการ

จัดการ  หมายถึง  การสั่งงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน 

เดรค เฟรช และ ฮีทเตอร สวารด (Derak  French  and  Heather  Saward,ม.ป.ป.) ไดให

ความหมายการจัดการ หมายถึง “กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในอันท่ีจะ

เชื่อม่ันไดวา กิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

อองรี  ฟาโยล (Fayol, 1949) ไดกลาวถึงการจัดการวาเปนกระบวนการท่ีประกอบดวยข้ันตอนท่ี

สําคัญ 5 ข้ันตอน คือ การวางแผน การจัดองคกร การบังคับบัญชา  การประสานงาน และการควบคุม 

พยอม  วงศสารศรี (2548) ไดใหคําจํากัดความ “การจัดการเปนศิลปะของการใชบุคคลอ่ืนทํางาน

ใหแกองคการ โดยการตอบสนองความตองการ ความคาดหวัง และจัดโอกาสให เขาเหลานั้นมีความ

เจริญกาวหนาในการทํางาน” 



 
 

8 
                 การวิเคราะหกระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และการนําสง
เงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลถึงแกกรรม (ช.พ.ส.)  
โดยใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 

การจัดการ ( Management) (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2563) หมายถึง กระบวนการทํางานหรือ

กิจกรรมท่ีกลุมบุคคลในองคกร รวมกันทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามแนวทางท่ีกําหนดไว 5 ข้ันตอน

ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม 

วิชัย นาคสิงห (2556) สรุปไดวา การจัดการ หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือการศึกษาเก่ียวกับ

การปฏิบัติหนาท่ีในอันท่ีจะเชื่อม่ันไดวา กิจกรรมตาง ๆ ดําเนินไปในแนวทางท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งหนาท่ีอันท่ีจะสรางและรักษาไวซ่ึงสภาวะท่ีจะเอ้ืออํานวยตอการ

บรรลุวัตถุประสงค ดวยความพยายามรวมกันของกลุมบุคคลการจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลป เนื่องจากการ

จัดการเปนความรูท่ีสามารถถายทอด มีหลักเกณฑ สามารถพิสูจนความจริงได ตลอดจนไดรับการศึกษาคนควา

กันอยางตอเนื่อง สวนในแงของการเปนศิลป   ซ่ึงหมายถึงการประยุกตเอาความรูมาใชใหเกิดประโยชน เพราะ

การจัดการในองคกรแตละองคกรมีปจจัยท่ีแตกตางกัน ดังนั้นศาสตรหรือความรูในดานการจัดการเพียงอยาง

เดียวจึงไมสามารถจะนํามาใชใหเกิดประโยชนกับองคกรได จําเปนตองประยุกตความรูใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับองคกรแตละองคกร 

ความสําคัญของการจัดการ 

 วิชัย นาคสิงห (2556)ใหความสําคัญของการจัดการไววา กระบวนการทํางานหรอืการจัดการมีผลตอ
ความสําเร็จขององคกร แมจะเปนสิ่งท่ีไมสามารถมองเห็นได แตสามารถวัดและประเมินผลได การจัดการทําให
การใชทรัพยากรมีความคุมคาและเกิดประสิทธิผลในการผลิต นอกจากนี้ยังชวยใหคุณภาพชีวิตของพนักงานดี
ข้ึน และยังเปนการแสวงหาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด และความสําคัญประการสุดทายคือ การจัดการชวยทําใหเกิด
การจางงาน ทําใหประชาชนมีรายได 

 ความหมายของกระบวนการ (Work Process) 

 กระบวนการ (Process) (อนันต มุงวัฒนา,2560) หมายถึง กิจกรรมท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือจุดมุงหมายใน
การสงมอบผลผลิต หรือบริการใหแกผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังภายในและภายนอก โดยท่ัวไป 
กระบวนการประกอบดวย คน เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค และวัสดุ มาทํางานรวมกันตามข้ันตอนท่ีกําหนด
ไว 

 

ภาพท่ี2.1.ภาพแสดงกระบวนการ(Work Process)(แหลงท่ีมา:อนันต มุงวัฒนา,2560) 
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 การจัดการกระบวนการ 

 นารถ จันทวงศ (2554) กลาวไววา แนวคิดของการจัดการกระบวนการ คือ การระดมทรัพยากรใน

การดําเนินงานอันไดแก บุคลากร วัสดุ แรงงาน และเครื่องจักร เพ่ือการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือตอบสนองความตองการของวัตถุประสงคหลักขององคการ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551) เปนการปรับปรุงท่ีสําคัญดานผลผลิตและ

บริการ เพ่ือ การสรางคุณคาตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจขององคกร ตลอดจนการ

ปรับปรุง ผลการดําเนินการขององคกร เปนท่ีรวมของขอกําหนดตาง ๆ เพ่ือใหการจัดการกระบวนการมี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เชน การออกแบบท่ีมีประสิทธิผล การมุงเนนท่ีการปองกันความผิดพลาดของ

กระบวนการ ความเชื่อมโยงกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของกัน 

โดยมุงเนน การสรางคุณคาแกผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ รวมท้ังผลการดําเนินการดานการปฏิบัติการและ

การเงิน รวมถึงระยะเวลาปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล การปรับปรุงอยางตอเนื่อง และการเรียนรูของ 

องคกร การจัดการกระบวนการจึงมุงเนนท่ีความคลองตัว การลดตนทุน และการลดรอบเวลา ซ่ึง องคกร ควร

จัดการกระบวนการใหมีความสามารถในการปรับตัวหรือการตอบสนองอยางรวดเร็ว ยืดหยุน และมี

ประสิทธิผลตอความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการใหบริการท่ีหลากหลายตาม ความ

ตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเฉพาะราย ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับยุทธศาสตรขององคกร นอกจากนี้ 

การจัดการกระบวนการยังครอบคลุมถึงการออกแบบงานท่ีตัดสินใจวาจางหนวยงานภายนอก ใหดําเนินการ

แทน การทําขอตกลงกับผูสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสําคัญ และการทําขอตกลงดาน ความรวมมือใน

รูปแบบแปลกใหม ความยืดหยุนอาจจําเปนตองอาศัยกลยุทธท่ีจําเปนและใชประโยชนจาก ตัวชี้วัดท่ีสําคัญเพ่ือ

ติดตามทุกแงมุมของการจัดการกระบวนการโดยรวม แนวทางท่ีเปนหลักการสําคัญของการจัดการกระบวนการ 

ไดแก  

 1. แนวทางการออกแบบกระบวนการอาจมีความแตกตางกันมากตามลักษณะของผลผลิต และบริการ 

ดังนั้น องคกรควรคํานึงถึงขอกําหนดท่ีสําคัญของผลผลิตและบริการ และการตอบสนอง ความคาดหวังของ

ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด  

 2. การออกแบบกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลตองคํานึงถึงข้ันตอนและระยะเวลาของกระบวนการ ซ่ึง

อาจเก่ียวของกับการจัดทําผังโดยละเอียดของกระบวนการและการออกแบบใหม (Process Redesign)  

 3. การนําเทคโนโลยีใหมมาใช สําหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับผูมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญ การ

สื่อสารกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา  
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 4. การวัดผลการดําเนินการภายในกระบวนการ ตองมีการกําหนดจุดวิกฤติในกระบวนการ เพ่ือวัด

สังเกตการณ ซ่ึงควรมีอยูในชวงแรกท่ีสุดของกระบวนการเทาท่ีเปนไปได เพ่ือลดปญหาและคาใช จายท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากการเบี่ยงเบนไปจากผลการดําเนินการท่ีคาดหวังไวใหนอยท่ีสุด 

 5. กําหนดมาตรฐานของผลการดําเนินการภายในกระบวนการ เพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจ เม่ือมี

ความเบี่ยงเบนเกิดข้ึน ตองมีวิธีการแกไขปญหาเพ่ือปรับใหผลการดําเนินการของกระบวนการ เปนไปตาม

ขอกําหนดท่ีไดออกแบบไววิธีการแกไขปญหานี้ควรพิจารณาท้ังดานเทคนิคและบุคลากร ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ

ลักษณะของกระบวนการ วิธีการแกไขปญหาท่ีเหมาะสม จึงควรเนนท่ีการเปลี่ยนแปลงท่ีตนเหตุของความ

เบี่ยงเบน การแกไขปญหาท่ีตนเหตุจะลดโอกาสของความแปรปรวนในลักษณะเดิมท่ีอาจเกิดข้ึนซํ้า หรือท่ีจุด

อ่ืนขององคกรใหนอยท่ีสุด  

 6. แนวทางตาง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการท่ีใชกันโดยท่ัวไป ไดแก  

 (1) การแลกเปลี่ยนกลยุทธท่ีประสบความสําเร็จท่ัวท้ังองคกรเพ่ือผลักดันใหเกิดการเรียนรู และ

นวัตกรรม  

 (2) การวิเคราะหกระบวนการ (เชน การจัดทําผังกระบวนการ การทดลองเพ่ือหาจุดเหมาะสมท่ีสุด

ของกระบวนการ การปองกันความผิดพลาด)  

 (3) การวิจัยและพัฒนาในดานกระบวนการ  

 (4) การจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking)  

 (5) การใชเทคโนโลยีท่ีเปนทางเลือกอ่ืน  

 (6) การใชสารสนเทศจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของกระบวนการตาง ๆ ท้ัง ภายในและ

ภายนอกองคกร  

กระบวนการประกอบดวย 2 ประเภท คือ 

1). กระบวนการท่ีสรางคุณคา หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติตาม

ภารกิจ และสรางคุณคาใหแกผูรับบริการ และมีผูมีสวนไดสวนเสีย มักเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับบุคลากร

สวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ มีลักษณะแตกตางกันไปตามภารกิจขององคกร  

  1. การกําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคา องคกรควรกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกเพ่ือใหม่ันใจ

วากระบวนการท่ีคัดเลือกสรางคุณคาใหกับองคกร ตัวอยางเกณฑการคัดเลือก เชน  
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 - เปนกระบวนการท่ีสงผลโดยตรงตอเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและพันธกิจขององคกร  

 - เปนกระบวนการท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีข้ึน  

 - เปนกระบวนการท่ีสงมอบคุณคาใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

 - เปนกระบวนการท่ีชวยลดคาใชจายในการดําเนินงาน 

 2. เม่ือไดหลักเกณฑการคัดเลือกแลว ใหนําหลักเกณฑดังกลาวมาใหคะแนนแตละกระบวนการ โดยใช

หลักเกณฑท่ีกําหนดเพ่ือหากระบวนการท่ีสรางคุณคา 

 

กระบวนการที่สรางคุณคา กําหนดข้ึนจาก 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ภาพท่ี 2.2. ภาพแสดงกระบวนการสรางคุณคา (แหลงท่ีมา:นารถ จนัทวงศ, 2554) 

  

นอกจากแนวทางการกําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาท่ีใชวิธีการกําหนดหลักเกณฑและคาคะแนน

ดังกล าวขางตนแลว  องคกรอาจนําเครื่องมือการวิ เคราะหห วงโซแห งคุณคา (Value Chain) ของ        

กระบวนการ

ท่ีสรา้งคณุคา่ 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 
ความตองการ

ของผูรับบริการ

และผูมีสวนได

สวนเสยี 
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Michael E. Porter เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางกิจกรรมตาง ๆ ในองคกรอันจะนําไปสูการสรางคุณคา 

(Value Creation) โดยจะตองเริ่มตนจากการกําหนดคุณคาท่ีองคกรตองการนําเสนอ จากนั้นพิจารณา

กิจกรรมตาง ๆ ท้ังกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน ท่ีองคกรจะตองดําเนินการเพ่ือให เกิดคุณคานั้น ซ่ึง

ประโยชนของการนําเครื่องมือนี้มาใชจะทําใหไดพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางกิจกรรม ตาง ๆ ไดชัดเจนข้ึน 

รวมท้ังการวิเคราะหถึงกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีตองดําเนินการเพ่ือกอใหเกิดคุณคาท่ีตองการ การวิเคราะหสามารถ

ใชไดท้ังในการวิเคราะหการดําเนินงานภายใน และการออกแบบกิจกรรมและกระบวนการภายในขององคกร

และสามารถวิเคราะหไดในลักษณะของสิ่งท่ีเปนอยูในปจจุบัน (As Is) และสิ่งท่ีควรจะเปน (To Be) เพ่ือหา

ชองวาง (Gap) และแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานภายในเพ่ือปดชองวางดังกลาว Value Chain ของ

แตละองคการอาจจะมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับกระบวนงานหลักขององคกร  

 

ภาพท่ี 2.3. ภาพแสดงหวงโซของคุณคา (Value chain) (แหลงท่ีมา:สนง.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551) 

 “ขอกําหนดท่ีสําคัญ” ของกระบวนการท่ีสรางคุณคา (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2551 : 129) หมายถึง สิ่งท่ีองคกรกําหนดข้ึนเพ่ือให สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวน

ไดสวนเสีย เชน ผูรับบริการตองการการบริการท่ี รวดเร็ว ดังนั้น ขอกําหนดท่ีสําคัญ คือ ระยะเวลาในการ

ใหบริการหลังจากไดขอกําหนดแลว องคกรจะนํา มาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานตอไป แนวทางการดําเนินการ “ขอกําหนดท่ีสําคัญ” ของกระบวนการท่ีสรางคุณคาของสวน
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ราชการตาง ๆ ควรกําหนดจาก ความตองการของผูรับบริการ ซ่ึงสวนใหญแลวขอกําหนดท่ีสําคัญจะมีพ้ืนฐาน

มาจากหลักธรรมาภิบาล กลาวคือ การดําเนินการในกระบวนงานใด ๆ จะตองเปนไปเพ่ือ 

  - ความคุมคา (Value for Money, Effective and Efficient)  

  - ความเปนธรรม (Equitable) ตอบสนองตอกลุมตาง ๆ (Responsive) 

  - ความถูกตองตามหลักนิติธรรม (Follow the Rule of Law)  

  - ความเปดเผย โปรงใส (Transparent) 

  - การเปดโอกาสใหฝายตาง ๆ มีสวนรวม (Participatory)  

  - สามารถตรวจสอบ อธิบายไดและมีเจาภาพรับผิดชอบท่ีชัดเจน (Accountable) 

 แนวทางการดําเนินการ  

 1) เม่ือไดกําหนดกระบวนการท่ีสรางคุณคาและขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการสรางคุณคาแลว 
จะนํามาสูการออกแบบกระบวนการ ซ่ึงจะตองคํานึงถึง  

 - แปลงขอกําหนดท่ีสําคัญไปสูการออกแบบกระบวนการ  

 - วิเคราะหผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอกระบวนการอ่ืน ๆ หรือตอสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ  

 - มีวิธีการวัดผลของกระบวนการวามีตัวชี้วัดท่ีสําคัญท่ีบงชี้ประสิทธิผลของกระบวนการ หรือไม   

 - วิเคราะหขีดความสามารถ และองคความรูของบุคลากรท่ีจะดําเนินการได  

  - การเทียบเคียงมาตรฐานของกระบวนการกับหนวยงานอ่ืน (Benchmarking) หรือ หนวยงานท่ีมีวิธี
ปฏิบัติท่ีดี ( ฺBest Practices)  

  2) การออกแบบกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลจะตองพิจารณาถึงรอบระยะเวลาการปฏิบัติงานซ่ึง

องคกรดําเนินการลดระยะเวลาและข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยการปรับปรุงกระบวนการใหมหรือการนํา

เทคโนโลยีมาชวยในกระบวนการ  

 3) กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน โดยรวมกันทําหนาท่ีศึกษาความเปนไปได พิจารณาความ คุมคา 

ความเสี่ยงและกรอบระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการ 

2) กระบวนการสนับสนุน  หมายถึง กระบวนการท่ีมีความสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการท่ีสราง

คุณคาใหแกองคกร บุคลากร และการปฏิบัติงานประจําวัน  
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กระบวนการสนับสนุน อาจไดแก งานดานการเงินและการบัญชี การจัดการสิ่งอํานวยความ สะดวก 

งานดานกฎหมาย งานดานทรัพยากรบุคคล งานดานการบริหารโครงการ และกระบวนการบริหารท่ัวไป 

 “ขอกําหนดท่ีสําคัญ” ของกระบวนการสนับสนุน โดยท่ัวไปไมข้ึนอยูกับคุณลักษณะของผลผลิต และ

บริการมากนัก แตข้ึนอยูกับความตองการในองคกรเปนสําคัญ ท้ังนี้กระบวนการสนับสนุนเหลานั้น ตองมีการ

ประสานและบูรณาการกัน เพ่ือทําใหม่ันใจวาความเชื่อมโยงและผลการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนมี ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง PDCA 

ไมวาจะทําอะไรก็ตาม หากมีการวางแผนไวเปนอยางดี มักมีโอกาสบรรลุเปาหมายไดมากกวาทําโดย

ไมมีการวางแผน หรือมีแผนท่ีไมเอ้ือตอการนําไปปฏิบัติไดจริง อยางไรก็ตามการวางแผน ยังไมใชคําตอบ

สุดทายของความสําเร็จ บอยครั้งท่ีมักพบวาแผนไดรับการจัดทํา และจัดเก็บเขาแฟม สวนการดําเนินงานก็ทํา

กันไปตามสถานการณ หากเปนเชนนี้แลว ตอใหมีแผนท่ีดีเพียงใด แตไมถูกนําไปปฏิบัติ ก็เทากับวาโอกาสของ

ความสําเร็จนั้นยังอยูหางไกล 

PDCA (Plan –Do-Check-Act) เปนแนวคิดหนึ่ง ท่ีไมไดใหความสําคัญเพียงแคการวางแผน แต

แนวคิดนี้เนนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ โดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง แนวคิด 

PDCA ไดรับการพัฒนาข้ึนเปนครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซ่ึงถือเปนผูบุกเบิกการใชสถิติสําหรับวงการ

อุตสาหกรรม ในระยะแรกรูจักวงจร PDCA ในนาม Shewhart Cycle ตอมาวงจร PDCA ไดเปนท่ีรูจักอยาง

แพรหลาย มากข้ึน เม่ือปรมาจารยดานการบริหารคุณภาพอยาง Dr. William Edwards Deming (October 

14, 1900 – December 20, 1993) อาศัยท่ีเมืองซูส รัฐไอโอวา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางฟสิกส จาก

มหาวิทยาลัย ไวโอมิง ปริญญาโททางวิทยาศาสตรจาก มหาวิทยาลัยโคโรลาโด และปริญญาเอกสาขา

คณิตศาสตรฟสิกส (Mathematical Physics) จาก มหาวิทยาลัย เยล ในป 1928 ไดนํามาเผยแพรและพัฒนา

วงจร PDCA มาปรับใชในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญ่ีปุน จึงมีชื่อเรียกวา Deming Cycle 

(สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน, 2552)        

โดย Dr. William มีความเชื่อวา คุณภาพสามารถปรับปรุงได จึงเปนแนวคิด ของการพัฒนา

คุณภาพงาน ข้ันพ้ืนฐาน เปนการกําหนดข้ันตอนการทํางานเพ่ือ สรางระบบการผลิตใหสินคามีคุณภาพดี การ

ใหการบริการดี หรือทําใหกระบวนการทํางาน เปนไปอยางมีระบบโดยใชไดกับทุก ๆสาขา วิชาชีพแมกระท่ัง

การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย เริ่มแรกวงจร PDCA เนนถึงความสัมพันธของ 4 ฝายในการดําเนินธุรกิจ

เพ่ือใหไดมาซ่ึงคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา ไดแก ฝายออกแบบ ฝายผลิต ฝายขาย และฝายวิจัย 

ความสัมพันธท้ัง 4 ฝาย จะตองดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพสินคาตามความตองการของ
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ลูกคาท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยใหถือวาคุณภาพตองมากอนสิ่งใด (ศุภชัย อาชีวะระงับโรค, 2547) 

ตอมาแนวคิด เก่ียวกับ Deming Cycle ไดถูกดัดแปลงใหเขากับวงจรการบริหารงาน คือข้ันตอน การวางแผน 

(Plan) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Do) ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) และข้ันตอนการปรับปรุงแกไข (Act) ซ่ึง 

โนริอะคิ คะโน ไดกลาวถึงวัฎจักรคุณภาพของ Dr. William Edwards Deming วา  “ PDCA ก็คือวัฏจักรการ

บริหาร” (พิชญณัฏฐา งามมีศรี, 2552)  

ตอมาไดมีการปรับปรุงแนวคิด Deming Cycle โดยเพ่ิม การสื่อสารท่ัวท้ังหนวยงาน โดยผูบริหาร 

ยังคงกําหนดแผนการดําเนินงาน แตสื่อสารผานหัวหนางานในแตละระดับชั้นของเปาหมายท่ีกําหนดไว ตาม

ความเหมาะสมและเปนไปได นอกจากนี้  Dr. William Edwards Deming ไดเสริมปรัชญาการบริหาร 

คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management)  จํานวน 14 ขอ (Deming's 14 Points) เพ่ือประกอบกับ 

การใช Deming Cycle (ทรายคํา เอมอร, 2553) อันไดแก 

 1. สรางปณิธานท่ีมุงม่ันในการปรับปรุงคุณภาพของสินคาหรือบริการ (Create constancy of 

purpose towards improvement)  

2. ยอมรับปรัชญาการบริหารคุณภาพใหม ๆ (Adopt the new philosophy)  

3. ยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการตรวจสอบ (Cease dependence on inspection)  

4. ยุติการดําเนินธุรกิจโดยการตัดสินใจท่ีราคาขายเพียงอยางเดียว (End the practice of awarding 

business on price tag alone)  

5. ปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง (Improve constantly and 

forever)  

6. ทําการฝกอบรมทักษะอยางสมํ่าเสมอ (Institute training on the job)  

7. สรางภาวะผูนําใหเกิดข้ึน (Institute leadership)  

8. กําจัดความกลัวใหหมดไป (Drive out fear)  

9. ทําลายสิ่งกีดขวางความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ (Break down barriers between 

departments)  

10. ยกเลิกคําขวัญ คติพจน และเปาหมายท่ีตั้งตามอําเภอใจ (Eliminate slogans)  
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11. ยกเลิกการกําหนดจํานวนโควตาท่ีเปนตัวเลข (Eliminate numerical quotas)  

12. ยกเลิกสิ่งท่ีกีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงาน (Remove barriers that rob the hourly 

worker of his right to pride of workmanship)  

13. การศึกษาและการเจริญเติบโต (Institute education and self-improvement)  

14. ลงมือปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง(The transformation is everyone's 

job)      

 มาถึงวันนี้คงไมมีใครบอกวาไมรูจักวงจร PDCA หรือ Deming Cycle โดยเฉพาะในแวดวงของการ

ทํางาน มักจะมีการนํา PDCA เขามาประยุกตใชท้ังการทํางานประจํา และการปรับปรุงงาน 

 โครงสรางของ PDCA ประกอบดวย 

 1)  Plan   คือ การวางแผน 

 2)  DO    คือ การปฏิบัติตามแผน 

 3)  Check คือ การตรวจสอบ 

 4)  Act    คือ การปรับปรุงการดําเนินการอยางเหมาะสม หรือ การจัดทํามาตรฐานใหม ซ่ึงถือเปน

พ้ืนฐานของการยกระดับคุณภาพ ทุกครั้งท่ีการดําเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเปนแรงสง

สําหรับการดําเนินงานในรอบตอไป และกอใหเกิดการปรับปรับปรุงอยางตอเนื่อง (พิชญณัฏฐา งามมีศรี,2552)   

 

ภาพท่ี 2.4. ภาพแสดง วงจร PDCA กับการปรับปรุงอยางตอเน่ือง (แหลงท่ีมา:พิชญณฏัฐา งามมีศรี, 2552)   
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ปรัชญา PDCA กับความสอดคลองกับ ปรัชญาแบบ Positivism 

 Dr. William Edwards Deming เสนอวาคุณภาพ  จะชวยปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต และ

ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพจะทําใหองคการอยูรอดในระยะยาว และ Dr. William Edwards 

Deming สนับสนุนการวัดคุณภาพโดยใชวิธีสถิติวัดผลผลิตโดยตรง เปาหมายการปรับปรุงคุณภาพในทัศนะ

ของ Dr. William Edwards Deming คือการลดความแปรปรวนของกระบวนการผลิต (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 

2550) นอกจากนี้ ฮิโตชิ คูเม (พิชญณัฏฐา งามมีศรี, 2552) กลาวถึง จุดมุงหมายท่ีแทจริงของPDCA ซ่ึงเปน

กิจกรรมพ้ืนฐานในการบริหารคุณภาพนั้น ไมใชเพียงแคการปรับแกผลลัพธ ท่ีเบี่ยงเบนจากเกณฑมาตรฐานให

กลับมาอยูในเกณฑมาตรฐาน ท่ีตองการเทานั้น แตเพ่ือใหกอเกิดการปรับปรุงดวยการปองกัน ไมใหเกิดของ

เสียซํ้าซอน พรอมยกระดับมาตรฐานใหสูงข้ึน ในแตละรอบของ PDCA อยางตอเนื่องและเปนระบบ และอยาง

มีการวางแผนวงจร PDCA  ไมใช แควงแหวน ท่ีแบราบ แตเปนขดลวดสปริงท่ีมวนสูงข้ึนเรื่อย ๆ ดังภาพ 

 

ภาพท่ี 2.5. ภาพแสดง วงจร PDCA แบบขดลวดสปริง (แหลงท่ีมา: พิชญณัฏฐา งามมศีรี,2552) 

จากท่ีกลาวในขางตนจึงเห็นไดวา แนวคิดวงจร PDCA จึงเปนแนวคิดเชิงปรัชญา แบบปฏิฐานนิยม

(Positivism) ท่ีนิศา ชูโต (2548)  ใหความหมายไววา เปนรูปแบบท่ีนําแบบอยางมาจากวิธีการแสวงหาความ

จริงทางวิทยาศาสตรกายภาพ ใชเนนวิธีการแสวงหาความจริงเชิงสาเหตุ คือ ตองมีหลักฐานเชิงประจักษจาก

การสังเกตและหรือการทดลอง (EMPIRICAL EVIDENCE) การใชรูปแบบคณิตศาสตรเปนภาษาในการวิเคราะห

ซ่ึงสอดคลองกับหลักแนวคิดของ Dr. William Edwards Deming ท่ีเนนใหสถิติในการควบคุมคุณภาพในการ

ผลิต และเชื่อวาคุณภาพเกิดจากการวางแผน ควบคุม อยางตอเนื่องและเปนระบบ ดังเชน วงจร PDCA 
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2.3 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง 

ความหมายของความเส่ียง  

 ความเส่ียง (Risk) (วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี) ใหความหมายคือ การวัดความสามารถท่ีจะดําเนินการ

ใหวัตถุประสงคของงานประสบความสําเร็จ ภายใต การตัดสินใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และขอจํากัดดาน

เทคนิคท่ีเผชิญอยู อยางเชน การจัดทําโครงการเปนชุดของกิจกรรม ท่ีจะดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต 

โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด มาดําเนินการใหประสบความสําเร็จ ภายใตกรอบเวลาอันจํากัด ซ่ึงเปน

กําหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเสี่ยงจึงอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อันเนื่องมาจากความไมแนนอน และ

ความจํากัดของทรัพยากรโครงการ ผูบริหารโครงการจึงตองจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือใหปญหาของ

โครงการลดนอยลง และสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ  

 อุทัยวรรณ จรุงวิภู (2558) ความเสี่ยง หมายถึง ความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณบางอยางซ่ึงมี

ผลกระทบทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือเบี่ยงเบนไปจากท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนอาจสงผลในทางบวกหรือทางลบก็ได 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ (2555) ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงค ท่ีจะสงผล

กระทบทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายเบี่ยงเบนไป ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําใหการ

ดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาประสงค และเปาหมายขององคกร โดยการวัดจาก

ผลกระทบ(Impact) ท่ีไดรับและโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ 

ปจจัยเส่ียง (Risk Factor) (มหาวิทยาลัยทักษิณ,2555) หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุท่ีมาของความ

เสี่ยง ท่ีจะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดท่ีไหนเม่ือใด 

เกิดข้ึนไดอยางไรและทําไม ท้ังนี้สาเหตุของความเสี่ยงท่ีระบุ ควรเปนสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและ

กําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
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การระบุความเส่ียง (Identify Risks) เปนกระบวนการท่ีผูบริหารและผูปฏิบัติงานรวมกันระบุความ

เสี่ยง และปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอความสําเร็จของยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือใหทราบถึงเหตุการณท่ีเปน

ความเสี่ยงท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยคํานึงถึง 

 1.สภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงเปนสิ่งท่ีไมอยูในความรับผิดชอบของสวนงานและหนวยงานภายในสวน

งาน เชน นโยบายมหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศตาง ๆ เปนตน 

 2.สภาพแวดลอมภายใน เชน รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 

โครงสรางของสวนงานหรือหนวยงานภายในสวนงาน 

 วิธีการและเทคนิคในการระบุความเส่ียง มีหลายวิธีซ่ึงแตละหนวยงาน อาจเลือกใชไดตามความ

เหมาะสม ดังนี้ 

 1.การระบุความเสี่ยง โดยการรวมกลุมระดมสมอง เพ่ือใหไดความเสี่ยงท่ีหลากหลาย 

 2.การระบุความเสี่ยง โดยการใช Checklist 

 3.การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะหสถานการณจากการตั้งคําถาม “What-if” 

 4.การระบุความเสี่ยง โดยการวิเคราะหข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนท่ีสําคัญ 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง โดย

พิจารณาจากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และความรุนแรงของผลกระทบจาก

เหตุการณความเสี่ยง (Impact) ตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสวนงานหรือหนวยงานภายในสวน

งาน 

 โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน หากเกิดเหตุการณ

ความเสี่ยง 
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 การประเมินความเส่ียง ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 

 1) การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน 

 เปนการกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงไดแก ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degreeof Risk) โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแตละสวนงานและหนวยงานภายในสวนงานจะตองกําหนดเกณฑของ

หนวยงานเปนเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงาน

และดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ ฯ และฝายบริหาร 

 เกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับความเสี่ยงท่ีมีขอมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใชในการวิเคราะห

อยางพอเพียง สําหรับความเสี่ยงท่ีมีขอมูลเชิงพรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจํานวนเงินท่ีชัดเจนได ก็

ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ 

 ตัวอยางการกําหนดเกณฑการประเมิน 

  

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ 
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ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ 

 

 ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ 

 

 ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ
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 ระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ดังตารางแสดง
ระดับความเสี่ยงตอไปนี้ 

 

 

ภาพท่ี 2.6. ภาพแสดงระดับความเสี่ยง (Rink Level) 

 

2. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง 

 เปนการนําความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยท่ีระบุไว มาประเมินโอกาส(Likelihood) ท่ีจะเกิด

เหตุการณความเสี่ยงตาง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง 

เพ่ือใหเห็นถึงระดับของเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะ

ชวยใหสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาท่ีมีจํากัด 

โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวขางตน 

 

3.การวิเคราะหความเส่ียง 

 เม่ือพิจารณาโอกาส / ความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) ของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ใหนําผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

และผลกระทบของความเสี่ยงวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด ตามตารางระดับความเสี่ยง ซ่ึงจะทําใหทราบ

วามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดท่ีจะตองบริหารจัดการกอน 
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4.การจัดลําดับความเส่ียง 

 เม่ือไดคาระดับความเสี่ยงแลว ใหนํามาจัดลําดับความรุนแรงของความเสี่ยง เพ่ือพิจารณากําหนด

กิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงท่ีสําคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยง

ท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ท่ีประเมินไดตาม

ตารางการวิเคราะหความเสี่ยง ซ่ึงจัดเรียงตามลําดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลางนอย และเลือกความเสี่ยงท่ี

มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดทําแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงกอน 

 

 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการท่ีใชในการบริหารจัดการให

โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลงอยู

ในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงการจัดการความเสี่ยง (4T) มีดังนี้ 

 

 Terminate  เปนการหยุด/ยกเลิกกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง มักใชในกรณีท่ีความเสี่ยงมี 

   ความรุนแรงสูง ไมสามารถหาวิธีลด/จัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

 Transfer  เปนการถายโอนความเสี่ยงท้ังหมดหรือบางสวนไปยังบุคคล/หนวยงานภายนอก 

   องคกร ใหชวยแบกรับความเสี่ยงแทน เชน การซ้ือกรมธรรมประกันภัย 

 Treat   เปนการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณความเสี่ยง หรือ 

   ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน เชน การเตรียมแผนฉุกเฉิน (Contingency plan) 

 Take  เปนการยอมรับความเสี่ยงท่ีมีอยูโดยไมดาเนินการใด ๆ มักใชกับความเสี่ยงท่ี 

   ตนทุนของมาตรการจัดการสูงไมคุมกับประโยชนท่ีไดรับ 

  

 แผนบริหารความเส่ียง (Planning of Risk) หมายถึง แผนซ่ึงจัดทําข้ึนเพ่ือใหผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานไดมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงท่ีชัดเจน การติดตามและประเมินผล เพ่ือใหเปนระบบบริหาร

ความเสี่ยงท่ีสมบูรณ หนวยงานจะตองมีการติดตามผลหลังดําเนินการตามแผน และทําการสอบทานดูวาแผน

จัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีใหคงดําเนินการตอไป หรือแผนจัดการความเสี่ยงใดความปรับเปลี่ยน 

โดยอาจกําหนดขอมูลท่ีตองติดตามจัดทํา Check sheet และกําหนดความถ่ีเพ่ือสอบทาน รายเดือน         

ทุก 3 เดือน หรือทุกปเปนตน 

 นอกจากนี้ควรกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงซํ้าอีกอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูวาความเสี่ยงใด

อยูในระดับท่ียอมรับไดแลว หรือมีความเสี่ยงใหมเพ่ิมข้ึนมาอีกหรือไม โดยอาจจะกําหนดเปนแผนดําเนินงาน

รวมท้ังป การจัดทําระบบบริหารความเสี่ยง จะตองกระทําอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ มีการตรวจสอบและ

ติดตามเปนระยะ ๆ จึงจะเกิดประโยชนอยางแทจริง 
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ระบบบริหารความเส่ียงท่ีดี 

 1. มีกระบวนการวางแผนและจัดทําเอกสารอยางเปนระบบ 

 2. ทีมคณะดําเนินงานพรอมท่ีจะคนหาและจัดการกับความเสี่ยงท่ีพบ โดยไมหลบเลี่ยงปญหา 

 3. หลังจากการประเมินความเสี่ยงข้ันตนแลว ควรจะมีการทําซํ้าอีกตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือ

ตรวจสอบความเสี่ยงเดิมและคนหาความเสี่ยงใหม ๆ อยูเสมอ 

 4. มีหลักเกณฑการประเมินท่ีเปนมาตรฐาน ครอบคลุมองคประกอบทุกสวน 

 5. มีการจัดทํารายงานผลไวเปนลายลักษณอักษร และนําเสนอตอผูบริหาร 

 

 ปจจัยท่ีทําใหระบบบริหารความเส่ียงสําเร็จ 

 1. เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีชวยในการจัดเก็บขอมูล การคํานวณตาง ๆ การสงถายขอมูล และสอบ

กลับไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

 2. การฝกอบรมบุคลากรภายในองคกร ใหมีความรูความเขาใจในระบบบริหารความเสี่ยงและ

ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําระบบ 

 3. แรงผลักดันจากผูบริหาร ผูบริหารควรตั้งใจทําระบบบริหารความเสี่ยงอยางจริงจัง และใหการ

สนับสนนุในทุก ๆ ดาน 

 4. ความรวมแรงรวมใจจากบุคลากรทุกคนในทุกระดับขององคกร 

 

2.4 การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูล 

 ฐานขอมูล (Database) (รสสุคนธ ปนทอง,2554) หมายถึง การจัดรวบรวมขอนิเทศหรือขอมูลของ

เรื่องตาง ๆ ไวในรูปแบบท่ีจะเรียกมาใชไดทันทีเม่ือตองการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงสวนใดสวนหนึ่งมา

ใชประโยชนเปนครั้งเปนคราวก็ได ฐานขอมูลท่ีดีควรจะไดรับการปรับใหทันสมัยอยูเสมอ สรุปไดวา ฐานขอมูล 

คือ การรวบรวมขอมูลท่ีเราตองการจะจัดเก็บ ซ่ึงตองมีความสัมพันธกันหรือเปนเรื่องเดียวกันไวดวยกัน เพ่ือ

สะดวกในการใชงาน 

  ระบบการจัดการฐานขอมูล (Data Base Management System: DBMS) หมายถึงซอฟตแวรท่ี

สรางข้ึน เพ่ือรวบรวมขอมูลใหเปนระบบ เพ่ือจะไดนําไปเก็บรักษา เรียกใชหรือนํามาปรับปรุงใหทันสมัยไดงาย 

ท้ังนี้จําเปนตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเปนเรื่องสําคัญดวย ระบบการจัดการฐานขอมูล คือ 

โปรแกรมท่ีใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูลซ่ึงประกอบดวยหนาท่ีตาง ๆ ในการจัดการกับขอมูล 

รวมท้ัง ภาษาท่ีใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการโตตอบระหวางกันกับผูใช เพ่ือใหสามารถ

กําหนดการสราง การเรียกดู การบํารุงรักษาฐานขอมูล รวมท้ังการจัดการควบคุมการเขาถึงฐานขอมูล ซ่ึงถือ
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เปนการปองกันความปลอดภัยในฐานขอมูล เพ่ือปองกันมิใหผูทีไมมีสิทธิการใชงานเขามาละเมิดขอมูลใน

ฐานขอมูลท่ีเปนศูนยกลางได นอกจากนี้ DBMS ยังมีหนาท่ีในการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยของ

ขอมูล การสํารองขอมูล และการเรียกคืนขอมูลในกรณีทีขอมูลเกิดความเสียหาย 

  สรุปไดวา ระบบการจัดการฐานขอมูลคือ โปรแกรมท่ีทําหนาท่ีในการกําหนดลักษณะขอมูลท่ีจะเก็บไว

ในฐานขอมูล อํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล กําหนดผูทีไดรับอนุญาตใหใชฐานขอมูล

ได พรอมกับกําหนดดวยวาใหใชไดแบบใด เชน ใหอานขอมูลไดอยางเดียวหรือใหแกไขขอมูลไดดวย

นอกจากนั้นยังอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูล และการแกไขปรับปรุงขอมูล ทําใหผูใชสามารถเขาถึง

ขอมูลไดงาย สะดวกและมีประสิทธิภาพ เสมือนเปนตัวกลางระหวางผูใชกับฐานขอมูลใหสามารถติดตอกันได 

องคประกอบของระบบการจัดการฐานขอมูล 

 ระบบการจัดการฐานขอมูลประกอบดวยสวนสําคัญหลักๆ สวน คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล 

กระบวนการทํางาน และบคุลากร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ฮารดแวร (hardware) หมายถึง คอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ เพ่ือเก็บขอมูลและประมวลผล

ขอมูล ซ่ึงอาจประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรตั้งแตหนึ่งเครื่องข้ึนไป หนวยเก็บขอมูลสํารอง หนวยนําเขา

ขอมูล และหนวยแสดงผลขอมูล นอกจากนี้ ยังตองมีอุปกรณการสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงอุปกรณทางคอมพิวเตอร

หลายๆเครื่องใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดเปนตน โดยเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจะใชเปนอุปกรณสําหรับ

ประมวลผลขอมูลในฐานขอมูลสามารถเปนไดตั้งแตเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร มินิคอมพิวเตอร หรือ

ไมโครคอมพิวเตอร ซ่ึงถาเปนเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอรหรือมินิคอมพิวเตอร จะสามารถใชตอกับเทอรมินัล

หลายเครื่องเพ่ือใหผูใชงานฐานขอมูลหลายคน สามารถดึงขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลภายในฐานขอมูลเดียวกัน

พรอมกันได ซ่ึงเปนลักษณะของการทํางานแบบมัลติยูสเซอร (multi user) สวนการประมวลผลฐานขอมูลใน

เครื่องระดับไมโครคอมพิวเตอร สามารถทําการประมวลผลได 2 แบบ แบบแรกเปนการประมวลผลฐานขอมูล

ในเครื่องไมโครคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว โดยมีผูใชงานไดเพียงคนเดียวเทานั้น  (single user) ท่ีสามารถ

ดึงขอมูลหรือปรับปรุงขอมูลภายในฐานขอมูลได สําหรับแบบทีสองจะเปนการนําไมโครคอมพิวเตอรหลายตัว

มาเชื่อมตอกันในลักษณะของเครือขายระยะใกล (Local Area Network : LAN) ซ่ึงเปนรูปแบบของระบบ

เครือขายแบบลูกขาย / แมขาย (client / server network) โดยจะมีการเก็บฐานขอมูลอยูท่ีเครื่องแมขาย 

(server) การประมวลผลตาง ๆ จะกระทําท่ีเครื่องแมขาย สําหรับเครื่องลูกขาย (client)จะมีหนาทีดึงขอมูล

หรือสงขอมูลเขามาปรับปรุงในเครือ่งแมขาย หรือคอยรับผลลัพธจากการประมวลผลของเครื่องแมขาย ดังนั้น  

การประมวลผลแบบนี้ จึงเปนการเปดโอกาสใหผูใชงานหลายคนสามารถใชงานฐานขอมูลรวมกันไดระบบ

ฐานขอมูลทีมีประสิทธิภาพดีตองอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพสูง คือสามารถเก็บขอมูลไดจํานวน

มากและประมวลผลไดอยางรวดเร็ว เพ่ือรองรับการทํางานจากผูใชหลายคนท่ีอาจมีการอานขอมูลหรือ

ปรับปรุงขอมูลพรอมกันในเวลาเดียวกันได 
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 ซอฟตแวร (software) หมายถึง โปรแกรมทีใชในระบบการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงมีการพัฒนาเพ่ือใช

งานไดกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจนถึงเครื่องเมนเฟรม ซ่ึงโปรแกรมแตละตัวจะมีคุณสมบัติการทํางานท่ี

แตกตางกัน ดังนั้น  ในการพิจารณาเลือกใชโปรแกรม จะตองพิจารณาจากคุณสมบัติของโปรแกรมแตละตัววา

มีความสามารถทํางานในสิ่งท่ีเราตองการไดหรือไม อีกท้ัง  เรื่องราคาก็เปนเรื่องสําคัญ เนื่องจากราคาของ

โปรแกรมแตละตัวจะไมเทากัน โปรแกรมทีมีความสามารถสูงก็จะมีราคาแพงมากข้ึน นอกจากนี้ยังตอง

พิจารณาวาสามารถใชรวมกับฮารดแวร และซอฟตแวรระบบปฏิบัติการท่ีเรามีอยูไดหรือไม 

 ขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ควรประกอบดวยขอมูลท่ีมีคุณสมบัติข้ัน  

พ้ืนฐานดังนี้ 

 มีความถูกตอง หากมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลวขอมูลเหลานั้นเชื่อถือไมไดจะทําใหเกิดผลเสียอยาง

มาก ผูใชจะไมกลาอางอิงหรือนําไปใชประโยชน ซ่ึงเปนสาเหตุใหการตัดสินใจของผูบริหารขาดความแมนยํา 

และอาจมีโอกาสผิดพลาดได โครงสรางขอมูลท่ีออกแบบตองคํานึงถึงกรรมวิธีการดําเนินงานเพ่ือใหไดความถูก

ตองแมนยํามากท่ีสุด โดยปกติความผิดพลาดของสารสนเทศสวนใหญ มาจากขอมูลท่ีไมมีความถูกตองซ่ึงอาจมี

สาเหตุมาจากคนหรือเครื่องจักร การออกแบบระบบการจัดการฐานขอมูลจึงตองคํานึงถึงในเรื่องนีดวย 

 มีความรวดเร็วและเปนปจจุบัน การไดมาของขอมูลจําเปนตองใหทันตอความตองการของผูใชมีการ

ตอบสนองตอผูใชไดอยางรวดเร็ว ตีความหมายสารสนเทศไดทันตอเหตุการณหรือความตองการ มีการ

ออกแบบระบบการเรียกคน และแสดงผลไดตรงตามความตองการของผูใช 

 มีความสมบูรณของขอมูล ซ่ึงข้ึน  อยูกับการรวบรวมขอมูลและวิธีการปฏิบัติดวย ในการดําเนินการ

จัดทําขอมูลตองสํารวจและสอบถามความตองการขอมูล เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความสมบูรณและเหมาะสม 

 มีความชัดเจนและกะทัดรัด การจัดเก็บขอมูลจํานวนมากจะตองใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูลมาก จึง

จําเปนตองออกแบบโครงสรางขอมูลใหกะทัดรัดสื่อความหมายได มีการใชรหัสหรือยอขอมูลใหเหมาะสม

เพ่ือท่ีจะจัดเก็บไวในระบบคอมพิวเตอรมีความสอดคลองกับความตองการ ซ่ึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ ดังนั้นจึงตองมี

การสํารวจเพ่ือหาความตองการของหนวยงานและองคกร ดูสภาพการใชขอมูล ความลึกหรือความ 

กวางของขอบเขตของขอมูลท่ีสอดคลองกับความตองการ 

 กระบวนการทํางาน (procedures) หมายถึง ข้ันตอนการทํางานเพ่ือใหไดผลลัพธตามท่ีตองการ 

เชน คูมือการใชงานระบบการจัดการฐานขอมูล ตั้งแตการเปดโปรแกรมข้ึนมาใชงาน การนําเขาขอมูล การ

แกไขปรับปรุงขอมูล การคนหาขอมูล และการแสดงผลการคนหา เปนตน 

  บุคลากร (people) จําเปนตองเก่ียวของกับระบบอยูตลอดเวลา ซ่ึงบุคลากรท่ีทําหนาท่ีในการ

จัดการฐานขอมูล มีดังตอไปนี  

 ผูบริหารขอมูล (data administrators) ทําหนาท่ีในการกําหนดความตองการในการใชขอมูล

ขาวสารขององคกร การประมาณขนาดและอัตราการขยายตัวของขอมูลในองคกร ตลอดจนทําการจัดการดูแล

พจนานุกรมขอมูล เปนตน 
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 ผูบริหารฐานขอมูล (database administrators) ทําหนาท่ีในการบริหาร จัดการ ควบคุม กําหนด

นโยบาย มาตรการ และมาตรฐานของระบบฐานขอมูลท้ังหมดภายในองคกร ตัวอยางเชน กําหนดรายละเอียด

และวิธีการจัดเก็บขอมูล กําหนดควบคุมการใชงานฐานขอมูล กําหนดระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

กําหนดระบบสํารองขอมูล และกําหนดระบบการกูคืนขอมูล เปนตน ตลอดจนทําหนาท่ีประสานงานกับผูใช 

นักวิเคราะหระบบ และนักเขียนโปรแกรม เพ่ือใหการบริหารระบบฐานขอมูลสามารถดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  นักวิเคราะหระบบ (systems analysts) มีหนาทีศึกษาและทําความเขาใจในระบบงานขององคกร 

ศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึน  จากระบบงานเดิม และความตองการของระบบใหม ท่ีจะทําการพัฒนาข้ึนมา รวมท้ัง

ตองเปนผูทีมีความรู ความเขาใจในกระบวนการทํางานโดยรวมของท้ัง ฮารดแวรและซอฟตแวรอีกดวย 

 นักออกแบบฐานขอมูล (database designers) ทําหนาท่ีในการวิเคราะหซ่ึงไดแกปญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการทํางานในปจจุบัน และความตองการท่ีอยากจะใหมีในระบบใหมมาออกแบบฐานขอมูลเพ่ือแกปญหาท่ี

เกิดข้ึน  และใหตรงกับความตองการของผูใชงาน 

 นักเขียนโปรแกรม (programmers) มีหนาทีรับผิดชอบในการเขียนโปรแกรมประยุกตเพ่ือการใช

งานในลักษณะตาง ๆ ตามความตองการของผูใช ตัวอยางเชน การเก็บบันทึกขอมูล และการเรียกใชขอมูลจาก

ฐานขอมูล เปนตน 

 ผูใช (end-users) เปนบุคคลท่ีใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล ซ่ึงวัตถุประสงคหลักของระบบ

ฐานขอมูล คือ ตอบสนองความตองการในการใชงานของผูใช ดังนั้นในการออกแบบระบบฐานขอมูลจึง

จําเปนตองมีผูใชเขารวมอยูในกลุมบุคลากรท่ีทําหนาท่ีออกแบบฐานขอมูลดวย 

 หนาท่ีของระบบการจัดการฐานขอมูล 

 ระบบการจัดการฐานขอมูลมีหนาท่ีสําคัญๆ หลายอยาง เพ่ือใหเกิดความถูกตองและสอดคลอง 

กันของขอมูลภายในฐานขอมูล ไดแก การจัดการพจนานุกรมขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําการ

จัดเก็บนิยามของขอมูล และความสัมพันธระหวางขอมูลไวในพจนานุกรมขอมูล เปนสารนิเทศท่ีบอกเก่ียวกับ

โครงสรางของฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตท้ังหมดท่ีตองการเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลจะตองทํางานผาน

ระบบการจัดการฐานขอมูล โดยท่ีระบบจัดการฐานขอมูลจะใชพจนานุกรมขอมูล เพ่ือคนโครงสรางตลอดจน

สวนประกอบของขอมูลและความสัมพันธท่ีตองการ นอกจากนั้นแลวการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ท่ีมีตอโครงสราง

ฐานขอมูลจะถูกบันทึกไวโดยอัตโนมัติในพจนานุกรมขอมูล ทําใหเราไมตองเปลี่ยนแปลงแกไขโปรแกรมเม่ือ 

โครงสรางขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะสรางโครงสรางท่ีจําเปนตอ

การจัดเก็บขอมูล ชวยลดความยุงยากในการนิยามและการเขียนโปรแกรมท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติทาง

กายภาพของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลในปจจุบันไมเพียงแตจะชวยในการจัดเก็บขอมูลเทานั้น  แตยัง

รวมถึงการจัดเก็บกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีใชในการตรวจสอบบูรณภาพของขอมูลอีกดวย 
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 การแปลงและนําเสนอขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําหนาท่ีในการแปลงขอมูลท่ีไดรับเขามา 

เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางในการจัดเก็บขอมูล ทําใหเราไมตองไปยุงเก่ียวกับความแตกตางระหวางรูปแบบ

ของขอมูลทางตรรกะและทางกายภาพ กลาวคือทําใหมีความเปนอิสระของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล

จะแปลงความตองการเชิงตรรกะของผูใช ใหเปนคําสั่งท่ีสามารถดึงขอมูลทางกายภาพทีตองการ 

 การจัดการระบบความปลอดภัยของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะสรางระบบรักษาความ

ปลอดภัยของขอมูล โดยการกําหนดรายชื่อ ผูมีสิทธิเขาใชระบบ และความสามารถในการใชระบบ เชน การ

อาน เพ่ิม ลบ หรือแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล การจัดการระบบความปลอดภัยของขอมูลมีความสําคัญมากใน

ระบบฐานขอมูลแบบท่ีมีผูใชหลายคน การควบคุมการเขาถึงขอมูลของผูใชหลายคน ระบบการจัดการ

ฐานขอมูลจะใชหลักการออกแบบโปรแกรมท่ีเหมาะสม เพ่ือใหแนใจวาผูใชหลายคนสามารถเขาใชฐานขอมูล

พรอมกันได และขอมูลมีความถูกตองการเก็บสํารองและกูคืนขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะมีโปรแกรม

เพ่ือสนับสนุนการสํารองและกูคืนขอมูล เพ่ือใหแนใจดานความปลอดภัยและความม่ันคงของขอมูลในระบบ 

ระบบการจัดการฐานขอมูลจะกูขอมูลในฐานขอมูลคืนมาหลังจากระบบเกิดความลมเหลว เชนเม่ือเกิด

กระแสไฟฟาขัดของ เปนตน 

 การควบคุมความถูกตองของขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูลจะสนับสนุนและควบคุมความถูกตอง

ของขอมูล ตั้งแตลดความซํ้าซอนของขอมูล ไปจนถึงความไมสอดคลองกันของขอมูลความสัมพันธของขอมูลท่ี

เก็บไวในพจนานุกรมขอมูลจะถูกนํามาใชในการควบคุมความถูกตองของขอมูลดวย ภาษาท่ีใชในการเขาถึง

ฐานขอมูลและการเชื่อมตอกับโปรแกรมประยุกต ระบบการจัดการฐานขอมูลสนับสนุนการเขาถึงขอมูลโดย

ผานภาษาคิวรี (query language) ซ่ึงเปนคําสั่งท่ีใชในการคนคืนขอมูลจากฐานขอมูล โดยผูใชเพียงบอกวา

ตองการอะไร และไมจําเปนตองรูวามีข้ันตอนอยางไรในการนําขอมูลออกมา เพราะระบบการจัดการฐานขอมูล

จะเปนผูกําหนดวิธีการในการเขาถึงขอมูลอยางมีประสิทธิภาพเอง การติดตอสื่อสารกับฐานขอมูล ระบบการ

จัดการฐานขอมูลท่ีทันสมัยจะตองสนับสนุนการใชงานฐานขอมูลผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตได 

  

ขอดีของการใชฐานขอมูล 

 เม่ือมีการนําระบบการจัดการฐานขอมูลมาใช เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบันทึกขอมูล แกไข 

ปรับปรุงขอมูล คนหาขอมูล รวมท้ังกําหนดผูท่ีไดรับอนุญาตใหใชฐานขอมูล เปนตน ทําใหฐานขอมูลมีขอดี

มากมาย ไดแก 

 1. ลดความจําเจของงานดูแลเอกสาร ซ่ึงเปนงานประจําท่ีทําใหผูดูแลรูสึกเบื่อหนาย และขาดแรงจูงใจ 

แตเราสามารถใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานนี้แทนมนุษยได โดยผานโปรแกรมสําหรับการจัดการฐานขอมูล 

 2. ขอมูลท่ีจัดเก็บมีความทันสมัย เม่ือขอมูลในระบบฐานขอมูลไดรับการดูแลปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ทําใหขอมูลท่ีจัดเก็บเปนขอมูลท่ีมีความทันสมัย ตรงกับเหตุการณในปจจุบัน และตรงกับความตองการอยูเสมอ 
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 3. ลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล เนื่องจากการจัดทําฐานขอมูลจะมีการรวบรวมขอมูลประเภท

ตาง ๆ เขามาจัดเก็บไวในระบบและเก็บขอมูลเพียงชุดเดียว ซ่ึงทุกฝายท่ีเก่ียวของจะสามารถเรียกใชขอมูลท่ี

ตองการได เปนการประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บ และทําใหเกิดความรวดเร็วในการคนหาและจัดเก็บขอมูลดวย 

 4. หลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลได เม่ือขอมูลถูกจัดเก็บในระบบฐานขอมูล จะทําใหขอมูลลดความ

ซํ้าซอนลง คือ มีขอมูลแตละประเภทเพียงหนึ่งชุดในระบบ ทําใหขอมูลท่ีเก็บไดไมขัดแยงกันเอง ในกรณีที

จําเปนตองเก็บขอมูลทีซํ้าซอนกัน เพ่ือสาเหตุบางประการ เชน เพ่ือความรวดเร็วในการประมวลผลขอมูล 

ระบบจัดการฐานขอมูลจะเปนผูดูแลขอมูลท่ีซํ้ากันใหมีความถูกตองตรงกัน 

 5. ใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากระบบการจัดการฐานขอมูลสามารถจัดใหผูใชแตละคนเขาใชขอมูลใน

แฟมท่ีมีขอมูลเดียวกันไดในเวลาเดียวกัน สามารถท่ีจะใชขอมูลจากแฟมระบบฐานขอมูลไดพรอมกัน 

 6. ควบคุมมาตรฐานของขอมูลได เม่ือขอมูลตาง ๆ ในหนวยงานถูกรวบรวมเขามาผูบริหารระบบ

ฐานขอมูลสามารถท่ีจะวางมาตรฐานในการรับขอมูล แสดงผลขอมูล ตลอดจนการจัดเก็บขอมูลได นอกจากนี้

การท่ีขอมูลมีมาตรฐานเดียวกัน ทําใหสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบไดอยางสะดวก 

 7. จัดทําระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลได ผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถกําหนด

รหัสผานเขาใชงานขอมูลของผูใชแตละราย โดยระบบการจัดการฐานขอมูลจะทําการตรวจสอบสิทธิในการ

ทํางานกับขอมูลทุกครั้ง เชน การตรวจสอบสิทธิในการเรียกดูขอมูล การลบขอมูล การปรับปรุงขอมูล และการ

เพ่ิมขอมูลในแตละแฟมขอมูล 

 8. ควบคุมความถูกตองของขอมูลได ปญหาเรื่องความขัดแยงกันของขอมูลทีมีความซับซอน เปน

ปญหาหนึ่งในเรื่องความถูกตองของขอมูล ซ่ึงเม่ือไดมีการกําจัดความซับซอนของขอมูลออก ปญหาเรื่องความ

ถูกตองของขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึนได ผูบริหารระบบฐานขอมูลสามารถกําหนดกฎเกณฑในการนําเขาขอมูลและ

ระบบจัดการฐานขอมูลจะคอยควบคุมใหมีการนําเขาขอมูล เปนไปตามกฎเกณฑใหมีความถูกตอง 

  

ขอเสียของการใชฐานขอมูล 

 แมวาการประมวลผลขอมูลดวยระบบการจัดการจัดการฐานขอมูล จะมีขอดีหลายประการ แตก็ 

จะมีขอเสียอยูบางดังตอไปนี้ 

 1. เสียคาใชจายสูง เนื่องจากราคาของโปรแกรมท่ีใชในระบบการจัดการฐานขอมูลจะมีราคาคอนขาง

แพง รวมท้ังเครื่องคอมพิวเตอรทีมีประสิทธิภาพสูง คือ ตองมีความเร็วสูง มีขนาดหนวยความจําและหนวยเก็บ

ขอมูลสํารองท่ีมีความจุมาก ทําใหตองเสียคาใชจายสูงในการจัดทําระบบการจัดการฐานขอมูล 

 2. เกิดการสูญเสียขอมูลได เนื่องจากขอมูลตาง ๆ ภายในฐานขอมูลจะถูกจัดเก็บอยูในท่ีเดียวกัน 

ดังนั้นถาท่ีเก็บขอมูลเกิดมีปญหา อาจทําใหตองสูญเสียขอมูลท้ังหมดในฐานขอมูลไดดังนั้นการจัดทําฐานขอมูล

ท่ีดีจึงตองมีการสํารองขอมูลไวเสมอ 
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 การจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลมีขอดีมากกวาการแยกเก็บขอมูลไวในแฟมขอมูลแตละแฟม เพราะ

เม่ือขอมูลมีปริมาณมาก ๆ ถาเก็บขอมูลไวในแฟมขอมูลอาจจะทําใหเกิดความซับซอนกันของขอมูลเม่ือมีการ

แกไขขอมูลท่ีมีอยูหลายแฟมไมครบ จนทําใหขอมูลมีความขัดแยงกันเอง แตถาเก็บขอมูลไวในระบบการจัดการ

ฐานขอมูล ซ่ึงมีการจัดเก็บขอมูลเพียงชุดเดียว จะทําใหลดความซํ้าซอนและความแตกตางของขอมูลได จึงทํา

ใหประหยัดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูลและเกิดความรวดเร็วในการคนหาขอมูลดวย 

 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ และดร.ไสว ศิริทองถาวร (2555)ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการ

บริหารงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดวยการจัดการคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบกระบวนการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการบริหารงานวิชาการท่ี

นําไปใชในสถานศึกษา จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และประเมิน ความพึงพอใจตอการนํากระบวนการ

บริหารงานวิชาการท่ีพัฒนาเปนตนแบบไปใชในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานการดําเนินงานวิจัยไดใชองคประกอบ

ของการบริหารกระบวนการอยางมีคุณภาพเปนเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา 

 1.) ผลการออกแบบกระบวนการบริหารงานวิชาการ พบวา มีกระบวนการดําเนินงาน บริหารงาน

วิชาการ (กระบวนการสรางคุณคา) ประกอบดวย กระบวนการยอย ไดแก กระบวนการวางแผน งานวิชาการ 

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการสงเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู และ แหลงการเรียนรู 

กระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนรู กระบวนการวัดประเมินผล และการเทียบโอนผลการ เรียน และ

กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานบริหารงาน วิชาการ 

(กระบวนการสนับสนุน) 4 กระบวนการ ไดแก กระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการแนะแนว นักเรียน 

กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และกระบวนการสงเสริม สนับสนุนงาน

วิชาการกับชุมชนและองคกรภายนอก ซ่ึงในแตละกระบวนการคุณภาพมีข้ันตอนการ ปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม 

PDCA มีดัชนีคุณภาพ และกิจกรรมการปฏิบัติงานท่ีควบคุมเพ่ือการบรรลุผลตาม ดัชนีวัดคุณภาพทุกข้ันตอน 

 2.) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมกระบวนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี

ความเหมาะสมทางวิชาการท่ีสามารถนําไปใชได และผลการสรางคูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการบริหารงาน

วิชาการมีความเปนไปไดในการนําไปใชในสถานศึกษาดวยมติเปนเอกฉันท สวนความพึงพอใจตอการนํา

กระบวนการบริหารงานวิชาการท่ีพัฒนาข้ึนไปใชในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา โดยภาพรวมผูนํา

กระบวนการบริหารงานวิชาการไปใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน ดาน

กระบวนการ/ข้ันตอนของการบริหารงาน และดานความรูความเขาใจ และนําไปใชประโยชนมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมากเชนกัน 
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รสสุคนธ ปนทอง (2554) ไดนําเสนอสารนิพนธเรื่อง การจัดการขอมูลงานวิจัยและโครงงาน มี

วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนการสืบคนขอมูลงานวิจัยและโครงงานใหมีประสิทธิภาพ มีความถูกตองและรวดเร็ว 

เปนการพัฒนาระบบใหอยูในรูปเว็บแอพพิเคชั่น เพ่ือใหงายตอการใชงาน พัฒนาโดยนําโปรแกรมเว็บ

เซิรฟเวอร ดาตาเบสเซิรฟเวอร และโปรแกรม asp.net เปนสวนประกอบในการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือชวย

จัดการโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพและไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหา โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาชวยจัดการและแสดงขอมูล เพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาท่ีเปนอยู สามารถบริหารจัดการและ

เขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว โครงสรางของระบบท่ีออกแบบจะใหผูใชงานทําการติดตอกับระบบผานทาง

คอมพิวเตอรโดยเรียกโปรแกรมบราวเซอรออนไลนผานทางระบบอินเตอรเน็ต โดยจะติดตอเขามายัง        

เว็บเซิรฟเวอรแลวตรวจสอบสิทธิการใชงานผานทางระบบฐานขอมูล ซ่ึงผลการวิจัยนี้ ระบบสามารถสืบคน

ขอมูลจากฐานขอมูลได สามารถดาวนโหลดเอกสารเพ่ือนําออกมาศึกษา และสามารถนําขอมูลมาบริหาร

จัดการตอได  

 ศิรพิร  พ่ึงพรพรหม (2557) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพองคกรของธุรกิจสงออกขาวหอมมะลิในประเทศไทย ผลวิจัยพบวา ผูบริหารฝายการเงิน

ธุรกิจสงออก มีความเห็นเก่ียวกับการมีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยโดยรวมและรายไดอยูระดับมาก 

ไดแกการระบุความเสี่ยง ดานการประเมินความเสี่ยง ดานการควบคุมความเสี่ยง และดานการติดตามทบทวน

ความเสี่ยง และผูบริหารฝายการเงินธุรกิจสงออก มีความเห็นเก่ียวกับการมีประสิทธิภาพองคกรโดยรวมอยูใน

ระดับมาก ไดแกประสิทธิผลในการดําเนินงาน ดานความเชื่อถือทางการเงิน และอยูในระดับปานกลาง ไดแก 

ดานความคุมคา ดังนั้นสามารถสรุปไดวา การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน มีความสัมพันธ และผลกระทบเชิง

บวก กับประสิทธิภาพองคกร ดังนั้นธุรกิจสงออกขาวหอมมะลิ จะตองใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง

ทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการควบคุมความเสี่ยง และการติดตามทบทวนความเสี่ยงโดยกําหนดใหมี

การวางแผนควบคุมความสี่ยงทางการเงิน 
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บทที ่3 

วธีิการวเิคราะห์ 

 

 ผลงานเชิงวิเคราะห เรื่อง การวิเคราะหกระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู

สมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) โดยใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน 

ช.พ.ค.และช.พ.ส. ฉบับนี้ เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือวิเคราะหกระบวนการนําสงเงิน

ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครู

และบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ถึงแกกรรม(ช.พ.ส.) โดยใชงาน

โปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. ผูวิเคราะหไดดําเนินการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ

การดําเนินการวิเคราะห และไดนําเสนอเปนหัวขอ ดังนี้ 

  

3.1 แหลงขอมูล 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4 วิธีการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 

 3.5 ข้ันตอนการวิเคราะห 

 3.6 สรุปผลการวิเคราะห 

 

3.1 แหลงขอมูล 

  

การวิเคราะหกระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา     

(ช.พ.ค.) และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยมหิดลถึงแกกรรม(ช.พ.ส.) โดยใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.ผู

วิเคราะหไดใชแหลงขอมูล เพ่ือการศึกษาดังนี้ 

  

1.) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลหรือขอเท็จจริงท่ีไดจากการเก็บขอมูลจาก

แหลงขอมูลโดยตรง เชนจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวนสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส.ของบุคลากร
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ในมหาวิทยาลัยมหิดล และระยะเวลาในกระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ช.พ.ค.)และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ถึงแกกรรม(ช.พ.ส.) ดังตารางท่ี3.1 .แสดงจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 

บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล บุคลากรคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี บุคลากร

วิทยาลัยนานาชาติ และจํานวนบุคลากรในระบบMU-ERP และคณะทันตแพทยศาสตร และตารางท่ี 3.2.แสดง

จํานวนคาเฉลี่ยของบุคลากรในระบบ MU-ERP ท่ีเปนสมาชิกเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ช.พ.ค.)และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลถึงแกกรรม(ช.พ.ส.) ในชวงปพ.ศ.2554 ถึงพ.ศ.2558 

 

  ตารางท่ี 3.1.1 แสดงจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ในชวงปพ.ศ.2554 ถึงพ.ศ.2558 

 

           ปพ.ศ. 
 
 
คณะ/จํานวน(ราย) 

2554 2555 2556 2557 2558 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

30,147 31,349 32,696 33,744 34,330 

คณะแพทยศาสตร 
ร.พ.รามาธิบด ี

7,723 7,976 8,658 9,255 9,516 

คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล 

13,805 14,205 14,417 14,619 14,858 

วิทยาลัยนานาชาต ิ
 

344 355 380 405 432 

**บุคลากรใน 
MU-ERPและคณ ะ
ทันตแพทยศาสตร 

8,275 8,813 9,241 9,465 9,524 

(แหลงท่ีมา : มหาวิทยาลัยมหดิล.(2559). 

 

หมายเหตุ ** บุคลากรใน MU-ERP และคณะทันตแพทยศาสตร คือ ขอมูลบุคลากรทุกคณะสวนงานใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ยกเวน บุคลากรคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาล

รามาธิบดี และวิทยาลัยนานาชาติ ซ่ึงเปนหนวยงานนอกระบบ MU-ERP และแยกนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.

เองเนื่องจากมีบุคลากรจํานวนมาก 
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ตารางที่  3 .1.2 . แสดงจํ านวนค า เฉลี่ ยจํ านวนสมาชิ กช .พ .ค .และช .พ .ส .ของบุ คลากรใน

มหาวิทยาลัยมหิดลชวงปพ.ศ.2554-พ.ศ.2558 

(แหลงท่ีมา : รายงานการรับเงินคาสงเคราะหรายศพช.พ.ค./ช.พ.ส. หัก ณ ท่ีจาย พ.ศ.2554- พ.ศ.2558) 

 

 
ภาพท่ี 3.1 แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยจํานวนสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส.บุคลากรมหาวิทยาลัยมหดิลในชวงปพ.ศ.2554-พ.ศ.2558 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

สมาชิกช.พ.ค. 1787 2189 2222 2310 2244

สมาชิกช.พ.ส. 219 250 247 252 242

รวม สมาชิกช.พ.ค.+ช.พ.ส. 2006 2439 2469 2562 2486

บคุลากรERP+คณะทนัตฯ 8275 8813 9241 9465 9524

1787 2189 2222 2310 2244

219 250 247 252 242

2006 2439 2469 2562 2486

8275
8813 9241 9465 9524
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ภาพท่ี 3.1 แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ยจํานวนสมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.บุคลากรมหาวิทยาลยัมหิดลในชวงป
พ.ศ.2554-พ.ศ.2558

สมาชิกช.พ.ค. สมาชิกช.พ.ส. รวม สมาชิกช.พ.ค.+ช.พ.ส. บคุลากรERP+คณะทนัตฯ

                  ปพ.ศ. 

 

ประเภทบุคลากร/ราย 

2554 2555 2556 2557 2558 

บุคลากรท่ีเปนสมาชิกชพค.

กรุงเทพ/นครปฐม 

1,787 2,189 2,222 2,310 2,244 

บุคลากรท่ีเปนสมาชิก ช.พ.ส.

กรุงเทพฯ/นครปฐม 

219 250 247 252 242 

รวมบุคลากรท่ีเปนสมาชิก 

ช.พ.ค.และช.พ.ส.  

2,006 2,439 2,469 2,562 2,486 

บุคลากรในMU-ERPและคณะ
ทันตแพทยศาสตร 

8,275 8,813 9,241 9,465 9,524 
 

บุคลากรท่ีเปนสมาชิกช.พ.ค./
ช.พ.ส.คิดเปนรอยละ 

24.25 27.68 26.72 27.07 26.11 
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จากภาพ จะเห็นไดวา ชวงระหวางป พ.ศ.2554 – พ.ศ.2557 คาเฉลี่ยสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส.มีอัตรา

สูงข้ึนอยางตอเนื่อง ไปในทางเดียวกับจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน แตในชวงปพ.ศ.2558 

วิทยาลัยนานาชาติ ไดขอแยกรายชื่อสมาชิกออกไปนําสงเอง จึงทําใหคาเฉลี่ยจํานวนสมาชิกท่ีนําสงโดย     

กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนลดลง 

 

 2.) ขอมูลทุติยภูมิ ไดมาจากการคนควาหาขอมูลจากบทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต เพ่ือใหสอดคลองกับการวิเคราะหการจัดการกระบวนการทํางาน การปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง

(PDCA) การวิเคราะหความเสี่ยงในการทํางานและการนําระบบฐานขอมูลมาใชในการพัฒนางาน  

 

3.2. เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 

  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห กระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ช.พ.ค.)และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึง

แกกรรม(ช.พ.ส.) โดยใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส.ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดลในครั้งนี้ ใชเครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหดังนี้ 

 3.2.1) PDCA 

 3.2.2) การเขียนแผนผังกระบวนการทํางาน (Flow Chart) ท้ังกอนการปรับปรุงการทํางานและ

หลังปรับปรุงการทํางาน เพ่ือทําการวิเคราะหปญหา สาเหตุของปญหา พรอมท้ังหาแนวทางในการปรับปรุง

แกไขเพ่ือลดเวลาและความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

 3.3.3) ตารางระดับความเส่ียง (RISK MAP) เพ่ือทําการวิเคราะหโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ และ

ความรุนแรงของผลกระทบ ตอแผนงาน โครงการ กิจกรรม วากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด  

 3.2.4) แผนภูมิ (Graph) แสดงการเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานกอนและหลังการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 

3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  

 3.3.1) การเก็บขอมูลจากคาเฉล่ียของระยะเวลาจริงในการจัดทําการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห

ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) กอนการใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลช.พ.ค.และช.พ.ส.

เริ่มต้ังแตการรับขอมูลจากสํานักงานสกสค. กรุงเทพมหานครและสํานักงานสกสค.จังหวัดนครปฐม การแกไข

ขอมูล การบันทึกขอมูล  
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 3.3.2.) การเก็บขอมูลจากคาเฉล่ียของระยะเวลาจริง ในการจัดทําการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห

ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) โดยใชงานระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และ

เงินช.พ.ส. เริ่มตั้งแตการรับขอมูลจากสํานักงานสกสค. กรุงเทพมหานครและสํานักงานสกสค. จังหวัด

นครปฐม การแปลงขอมูลเปนรูปแบบ EXCEL การรับขอมูลจากงานบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน (Payroll 

Accounting)  กองทรัพยากรบุคคล  การรับขอมูลจากบุคลากรสังกัดศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก การ

รวบรวมขอมูลเพ่ือ Upload เขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส. การจัดทํา

รายงานตาง ๆ การรวบรวมเช็คและเงินสด ตลอดจนถึงข้ันตอนการนําสงเงิน ณ สํานักงานสกสค.ท้ังกรุงเทพ

และสํานักงานสกสค.จังหวัดนครปฐม 

 3.3.3.) การเก็บขอมูลโดยการติดตาม สังเกตความผิดพลาดหลังจากการนําสงขอมูลในแตละเดือน 

ท้ังจากทางบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเปนสมาชิก เจาหนาท่ีหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึง

เจาหนาท่ีสํานักงานสกสค.ท่ีเก่ียวของ  

 

3.4. วิธีการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ 

 การวิเคราะหกระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา     

(ช.พ.ค.) และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม

(ช.พ.ส.) โดยใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส.  จะใชคาสถิติทําการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพและระยะเวลา กอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง โดยใชแผนภูมิในการแสดงขอมูล ซ่ึง

ในการวิเคราะหจะนําแนวคิดท่ีเสนอในเบื้องตน มาปรับปรุงดังนี้ 

 1.) เวลา (Time) จะปรับปรุงเวลาในการทํางานใหรวดเร็วข้ึนอยางไร 

 2.) ประสิทธิภาพ (Performance) จะปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง ดีข้ึนไดอยางไร 

 3.) ความเสี่ยง (Risk) สามารถลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานไดอยางไร 
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3.5 ช้ันตอนการวิเคราะห 

 ผูวิเคราะหไดศึกษาวิเคราะหถึงกระบวนการในการพัฒนางาน โดยการนําโปรแกรมระบบฐานขอมูล

เขามาใชเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหดังนี้ 

 3.5.1) ศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ตามแนวคิดกระบวนการปรับปรุงพัฒนาการ

ทํางานอยางตอเนื่อง PDCA  

 3.5.2) แสดงกระบวนการทํางาน (Flow Chart) ในข้ันตอนการปฏิบัติงานการนําสงเงินฌาปนกิจ

สงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.)และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ

บุคลากรทางการศึกษากรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) กอนและหลังการใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการ

นําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 3.5.3) ทําการวิเคราะหปญหาท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานการนําสงเงินฯกอนและ

หลังการใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 3.5.4) ทําการวิเคราะหเปรียบเทียบข้ันตอนในการปฏิบัติงานและปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน หลังจากการ

พัฒนางาน 

 3.5.5) สรุปผลการวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
                 การวิเคราะหกระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และการนําสง
เงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลถึงแกกรรม (ช.พ.ส.)  
โดยใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห 

   
 ผลการวิเคราะหขอมูล เรื่อง การวิเคราะหกระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ

บุคลกรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคู

สมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) โดยใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสง

เงินช.พ.ค.และช.พ.ส. มีวัตถุประสงคแสดงใหเห็นถึงการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

มีความถูกตอง ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และสรางความพึงพอใจใหแกท้ังสมาชิกและเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของทุกฝาย รวมถึงลดการสิ้นเปลืองท้ังทรัพยากรและเวลาในการปฏิบัติงาน ผูวเิคราะหไดรวบรวมขอมูล

จากระยะเวลาและข้ันตอนในการจัดทําการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. เพ่ือนําไปวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ

กระบวนการทํางานกอนและหลังการปรับปรุง โดยใชแผนผังกระบวนการทํางาน (Flow Chart) ซ่ึงจะ

วิเคราะหตามลําดับดังนี้ 

  

4.1.การวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ช.พ.ค.)และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคูสมรสถึงแก

กรรม (ช.พ.ส.) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล กอนนําโปรแกรมระบบฐานขอมูลช.พ.ค.และช.พ.ส. เขามาใช 

 4.2.การวิเคราะหขอมูลหลังกระบวนการปรับปรุงการทํางานโดยใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลช.พ.ค.

และช.พ.ส. 

 4.3.การนําเสนอผลการวิเคราะห 
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ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง (PDCA) 

                                                               

 วางแผน(Plan) 

 

 

               

              ลงมือปฏิบัติ(Do)                                                                                  แกไขปรับปรุง (Act) 

 

 

 

 

  

                              

 

                                                        

                                                           

 

 

 

ตรวจสอบและทบทวนผล (Check) 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงข้ันตอนการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานตามแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 

(PDCA) 

 

4.1.การวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติงานการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีคูสมรส

ถึงแกกรรม(ช.พ.ส.) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล กอนนําโปรแกรมระบบฐานขอมูลช.พ.ค.และช.พ.ส. 

เขามาใช สามารถแสดงผังกระบวนการนําสงเงินดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

> กําหนดแนวทางแกไขปรับปรุง 

> กําหนดเคร่ืองมือในการวิเคราะห 

> กําหนดวิธกีารวิเคราะห 

> เก็บขอ้มลูก่อนปรบัปรุง  
> ระบปัุญหา   > ระบคุวามเสี่ยง 
> เขียน Flow Chart  > วิเคราะห์

ความเสี่ยง  > การปรบัปรุงงานโดยใช้

ระบบฐานขอ้มลู  

>  วเิคราะหแ์ละสรุปผลการปรบัปรุงงาน 
>  เสนอแนวทางปรบัปรุงงานในครัง้

ตอ่ไป 

> เก็บขอ้มลูหลงัปรบัปรุงกระบวนการ 

> เปรยีบเทียบก่อนและหลงัปรบัปรุง 

 

วงจรการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการ

นําสงเงินช.พ.ค.,ช.พ.ส. 
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ตารางท่ี4.1.1 ตารางแสดงแผนผังกระบวนการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.กอนปรับปรุงการทํางาน 

ลําดับ แผนผัง 

กระบวนการทํางาน 

ระยะเวลา 

(วันทําการ) 

รายละเอียด 

การปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน 

 

1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ไมถูกตอง 

 

1 วัน 

 

รับ เอกสารรายงานขอมูล

สมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส.

(paper)ของเดือนถัดไปจาก

สํานักงานสกสค.เม่ือเดินทาง

ไปนํ าส ง เงิน งวดป จ จุ บั น 

ประกอบดวย 

-รายงานสรุปการรับชําระ

เงินฯรายหนวยงาน 

-ตารางสรุปการชําระเงินฯ

ตามสังกัด/หนวยงาน 

-รายงานการรับชําระเงินคา

สงเคราะหรายศพฯหักณ ท่ี

จาย 

 

เจ า ห น า ท่ี

งานการเงิน 

กองคลัง 

2.  

 

 

 
 

            ถูกตอง 

3วัน ตรวจสอบขอมูลจากรายงาน

ท่ีไดรับจากสํานักงานสกสค. 

เปรียบเทียบกับขอมูลเดือน

กอนสวนของมหาวิทยาลัยท่ี

ได จั ด ทํ า ไว เป น รู ป แ บ บ  

Microsoft excel แยกแตละ

คณะสวนงาน  

 

เจ า ห น า ท่ี

งานการเงิน

กองคลัง  

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2วัน 

 

 

 

 

 แกไขขอมูลตาง ๆ 

- แกไขขอมูลสมาชิกแตละ

ค ณ ะ ส ว น ง า น  ท่ี มี ก า ร

เปลี่ยนแปลง ( สมัครเพ่ิม,

ลาออก,ฯลฯ) 

เจ า ห น า ท่ี

งานการเงิน

กองคลัง 

 

 

รายงาน ชพค.ชพส. 

กรุงเทพฯ/นครปฐม 

  ตรวจสอบ 

แกไขขอมูล เพ่ิม-ลด,บันทึก

ขอมูลการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

รับขอมูล 
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ลําดับ แผนผัง 

กระบวนการทํางาน 

ระยะเวลา 

(วันทําการ) 

รายละเอียด 

การปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน 

 

 

4.    

 

 

 

 

 
 
 
 
   ไมถูกตอง 

 

 

4 วัน 

- keyขอมูลและบันทึกขอมูล 

สวนของมหาวิทยาลัย 

-ทําการแจงใหแตละคณะ

ส วนงานในมหาวิทยาลั ย

ทราบเพ่ือทําการเพ่ิมหรือลด

รายการหักในเงินเดือนของ

สมาชิกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

-เรียกเก็บเงินสดจากสมาชิก

สมัครใหม 

 

 

เจ า ห น า ท่ี

งานการเงิน

ก อ ง ค ลั ง /

เจ า ห น า ท่ี

ค ณ ะ ส ว น

งานตาง ๆ 

5.             ถูกตอง 3 วัน 

 

 

 

 

 

- ตรวจสอบขอมูล 

-จัดทําใบสรุปการนําสงเงิน

แยกตามคณะสวนงานและ

ป ร ะ เภ ท ก า ร จ า ง  ( เ งิ น

งบประมาณ,เงินอุดหนุน,เงิน

รายไดมหาวิทยาลัย) เพ่ือใช

ในการตรวจสอบกับเช็คท่ีจะ

นําสงเงิน ซ่ึงมหาวิทยาลัยทํา

เช็คสั่งจายตามประเภทการ

จาง (ใบสรุปการนําสงจะ

เชื่อมตอมาจากขอมูลexcel

ท่ีไดบันทึกไว) 

เจ า ห น า ท่ี

งานการเงิน 

ก อ ง ค ลั ง /

หัวหนางาน

การเงิน กอง

คลัง 

6.  

 

 

 

 

 

 

4 วัน - รวบรวมเช็คและตรวจสอบ

ยอดเงินเพ่ือนําสง 

- ติดตามเรียกเก็บคาสมาชิก

เปนเงินสดจากสมาชิกสมัคร

ใหมหรือคางหัก 

 

 

-เจ าห น า ท่ี

งานการเงิน 

กองคลัง 

-หัวหนางาน

การเงิน กอง

คลัง 

คณะสวนงานแกไข

เปลี่ยนแปลงรายการ

หักเงินเดือนของ

บคลากร 

รวบรวมเช็ค /เงินสด 

 

 

 

จัดทําใบสรุปการนําสง

เงินของมหาวิทยาลัย 

  ตรวจสอบ 
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ลําดับ แผนผัง 

กระบวนการทํางาน 

ระยะเวลา 

(วันทําการ) 

รายละเอียด 

การปฏิบัติงาน 

ผูปฏิบัติงาน 

 - จั ด ทํ า แ บ บ ส ง เ งิ น ค า

สงเคราะหรายศพสมาชิก ช.

พ.ค.,ช.พ.ส. 

7. 

 

 1 วัน - ไปสํ านักงานสกสค.เพ่ือ

นําสงเงิน รับใบเสร็จรับเงิน

พรอมท้ังรอขอมูลรายงาน

เดือนถัดไป 

เจ า ห น า ท่ี

งานการเงิน

กองคลัง 

  18 วัน   

           

  จากแผนผัง กระบวนการนําสงเงิน กอนทําการปรับปรุง เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุปญหาสําคัญท่ี

เกิดข้ึนในการนําสงเงิน ซ่ึงผูวิเคราะหไดจําแนกความเสี่ยงครั้งนี้ตามแนวทางของ COSO: Enterprise Risk 

Management (จันทนา สาขากร,2550) ประกอบดวย 4 ดานคือ 

 1. ความเส่ียงดานกลยุทธ (S: Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอวิสัยทัศนและพันธ

กิจขององคกร และขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรในดานกลยุทธ 

 2. ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน (O: Operational Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงานและขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรดานปฏิบัติงาน 

 3. ความเส่ียงดานการเงิน (F: Financial Risk) คือ ความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอฐานะการเงิน และ

ขัดขวางการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรดานการเงิน 

 4. ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/กฎหมาย (C: Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของกฎหมาย รวมถึงขอบังคับภายในองคกรดวย 

        จบ 

นาํสง่เงินช.พ.ค.และ

เงินช.พ.ส. 

แบบนําสงเงินคา

สงเคราะหรายศพช.พ.ค./

ช.พ.ส. 
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 ตารางท่ี 4.1.2. แสดงการระบุเหตุการณและปจจัยเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการการนําสงเงินช.

พ.ค.และช.พ.ส.กอนการใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.โดยการ

วิเคราะหข้ันตอนการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอน 

 

   

ระบุเหตุการณ 

ประเภทความเส่ียง 

ดานกลยุทธ 

Strategic Risk 

ดานการปฏิบัติงาน 

Operational Risk 

ดานการเงิน  

Financial Risk 

ดานกฎระเบียบ 

Compliance Risk 

1. การรับขอมูล

จาก สํานั กงาน

สกส ค . ข อ มู ล

รายงานเปนแบบ

Paperไ ม

สามารถนํ าม า

upload ข อ มู ล

ได 

 - การนําเขาขอมูลเปน

แบบManual โดยการ

ทํ า ข อ มู ล ใน รู ป แ บ บ

Excel จึงทําใหอาจเกิด

ค ว าม ผิ ด พ ล าด ห รื อ

คลาดเคลื่อนในการKey 

ขอมูล 

- ผู ป ฏิ บั ติ งาน ทํ างาน

เพียงคนเดียว อาจเกิด

ขอผิดพลาดไดงาย  

- ยั ง ไ ม มี ก า ร นํ า

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เข า ม า อํ า น ว ย ค ว า ม

สะดวกในการปฏิบัติงาน 

  

2. การ

ตรวจสอบขอมูล

สมาชิกเพ่ิม/ลด 

 - การตรวจสอบขอมูล

สมาชิก เพ่ิม/ลดทําโดย

ก า ร  Check ข อ มู ล

รายงานเดือนปจจุบัน 

กับรายงานเดือนกอน 

( Paper)  ทํ า ใ ห ก า ร

ตรวจสอบเปนไปไดยาก

และเกิดความผิดพลาด

ไดงาย 
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ระบุเหตุการณ 

ประเภทความเส่ียง 

ดานกลยุทธ 

Strategic Risk 

ดานการปฏิบัติงาน 

Operational Risk 

ดานการเงิน  

Financial Risk 

ดานกฎระเบียบ 

Compliance Risk 

- ไม มี ระบบช วยสอบ

ทานขอมูล  

 

3 .  ไ ม ท ร า บ

ขอมูลสมาชิกท่ี

เกษียณ ลาออก 

พ น สภาพ หรือ

เงินไมพอหัก 

ก า ร นํ า ส ง เ งิ น

สมาชิกผิดราย 

 

 

 

- ไ ม ท ร า บ ข อ มู ล  

บุคลากรท่ีเปนสมาชิกช.

พ .ค .แ ล ะ ช .พ .ส . ท่ี 

เก ษี ย ณ  ล าอ อ ก  พ น

สภาพไดสะดวก ตอ ง

สอบถามขอมูลและขอ

คําสั่งจากกองทรัพยากร

บุคคล 

- เ กิ ด อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ

ค ว า ม เค รี ย ด ใน ก า ร

ปฏิบัติงาน 

-ถูกตําหนิเรื่องขาดความ

ร อ บ ค อ บ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงาน 

- สงเงินเกิน/ขาด 

- การติดตามทวง

เงินบุคลากรท่ีพน

ส ภ า พ จ า ก

มหาวิทยาลัยแลว

ทําไดยาก บางราย

ติ ด ต อ ได  แ ต ไ ม

ชําระเงินคืน 

- เจ า ห น า ท่ี ง า น

ก า ร เ งิ น ต อ ง

รับผิดชอบกรณีท่ีไม

สามารถเรียกเก็บ

เงินมาทดแทนได 

 

- ถูกมองวาเจาหนาท่ี

ทุ จ ริ ต ท้ั ง ภ า ย ใน

หนวยงานและจาก

สํานักงานสกสค. 

 

 

4 .  เ จ า ห น า ท่ี

ป ฏิ บั ติ งาน ทุ ก

ข้ั น ต อ น แ บ บ

Manual 

 - การตรวจสอบเอกสาร

ตาง ๆ  และการจัด ทํา

ขอมูลใชเวลานานและ

ทางงานการเงินจะตอง

ไปนํ าส งเงิน ท้ั งสกสค.

ก รุ ง เท พ แ ล ะ ส ก ส ค .

นครปฐมทําใหเกิดการ

ล าช าในการนํ าส งเงิน 

เลยเวลาท่ีทางสํานักงาน

สกสค.กําหนด 

 - ปฏิบัติงานลาชา ไม

ทันตามกําหนดเวลา 
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ระบุเหตุการณ 

ประเภทความเส่ียง 

ดานกลยุทธ 

Strategic Risk 

ดานการปฏิบัติงาน 

Operational Risk 

ดานการเงิน  

Financial Risk 

ดานกฎระเบียบ 

Compliance Risk 

- ใชเวลาในการทํางาน

มาก ทําใหงานในหนาท่ี

อ่ืนลาชา 

- มีผลตอการประเมิน

การเลื่อน ข้ันเงินเดือน

ประจาํป 

5.มหาวิทยาลัย

ป ร ะ ก อ บ ด ว ย

หลายคณะ/สวน

ง า น ท่ี ต อ ง

รวบรวมขอมูล

ใ ห ค ร บ ถ ว น

ถูกตอง  

 - การติดตามขอมูลและ

รวบรวมเอกสารตาง ๆ

ตองใชเวลาพอสมควร 

 

  

6.ขอมูลรายงาน

ส ม า ชิ ก จ า ก

สํานักงานสกสค.

กั บ ข อ มู ล

บุ ค ล า ก ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยไม

เช่ือมโยงกัน 

 

- ไม สนั บสนุ น

วิ สั ย ทั ศน และ

เป าหมายของ

องคกร 

 

- เทคโนโลยีลาสมัยไมมี

ระบบท่ีสามารถนําขอมูล

มาสอบทานกันได 

- นําไปสูกรณีนําสง

เงินขาด/เงินเกิน 

 

7.การนําสงเงิน

ลาชาเนื่องจาก

ตองนําสงเงินท้ัง

สกสค.กรุงเทพ

และนครปฐม ทํา

ใหถูกตําหน ิ

- องคกรเสื่ อม

เสียชื่อเสียง 

 

 - เปนชองทางทําให

เกิดการทุจริตได 

- บุคลากรในองคกร

เสียผลประโยชน 
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การวิเคราะหโอกาสเกิดความเส่ียงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชทฤษฎีของ Likelihood ได

กําหนดระดับโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณตาง ๆ(Likelihood) ท่ีเปนความเสี่ยงดังตารางดังนี้ 

  

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ 

 
                      

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 
  

การวิเคราะหผลกระทบจากความเส่ียงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใชทฤษฎีของ Impactได

กําหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ไวดังตารางตอไปนี้ 

  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง (Impact) เชิงปริมาณ
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเส่ียง (Impact) คุณภาพ 

 
  

 

เม่ือทําการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง สามารถกําหนดเกณฑระดับความเสี่ยง 

(Risk Level) ไว 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง และนอย ดังตารางแสดงระดับความเสี่ยงตอไปนี้ 

 

 
ระดับความเสี่ยง = (โอกาสในการเกิดความเสี่ยง) X (ผลกระทบของความเสี่ยง) 
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ตารางท่ี 4.1.3.แสดงโอกาสและผลกระทบความเส่ียงเชิงปริมาณและระดับความเส่ียง (Risk 

Level) กอนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงเชิงปริมาณ  

คะแนน 

 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

1. ความเสี่ยงเกิดจากการไมมีระบบในการ

จัดการฐานขอมูล 

5 3 15  

2. ความเสี่ยงจากขอมูลจากรายงานสกสค.กับ

ขอมูลมหาวิทยาลัยไมเชื่อมโยงกัน 

5 3 15  

3. ความเสี่ ย งจากการนํ าเข าขอ มูลแบบ 

Mannual 

5 3 15  

4. 

 

ความเสี่ยงเนื่องจากนําสงเงินใหสํานักงาน

สกสค.ลาชาเนื่องจากการจัดทําขอมูล 

4 3 

 

12 
 

5. ความเสี่ยงจากปริมาณสมาชิกท่ีมีจํานวน

เพ่ิมมากข้ึน การตรวจสอบขอมูลยากข้ึน 

4 2 8 

 
 

6. ความเสี่ยงจากการบันทึกขอมูลสมาชิก

ผิดพลาด 

3 2 6  

7. ความเสี่ยงจากการไมทราบขอมูลสมาชิก

คางหักเงินสงเคราะหฯเนื่องจาก ลาคลอด 

,เงินไมพอหักฯลฯ 

3 2 6  

8. ความเสี่ยงจากการนําสงเงินใหสมาชิกท่ีพน

สภาพไปแลว 

4 2 8  

9. ความเสี่ยงจากการนําสงเงินสมาชิกสลับ

ราย 

4 2 8  

10. ความเสี่ยงจากการเรียกเงินคืนจากสมาชิก

ท่ีสงเงินผิดไมได 

4 2 8  

11. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอมูลของ

สมาชิกในแตละเดือน 

4 1 4  

12. ความเสี่ยงกรณีสมาชิกไปแจงลาออกจาก

สมาชิกช.พ.ค.,ช.พ.ส.แตไมแจงหนวยงาน 

3 1 3  
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ลําดับท่ี 

 

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงเชิงปริมาณ  

คะแนน 

 

ระดับ 

ความเสี่ยง 

โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

13. ความเสี่ยงเนื่องจากนําสงเงินใหสํานักงาน

สกสค.ลาชาจากกรณีภัยพิบัติ,การเมือง 

1 3 3  

  

 ตารางท่ี 4.1.4. แสดงโอกาสและผลกระทบความเส่ียงเชิงคุณภาพและระดับความเส่ียง (Risk 

Level) กอนปรับปรุงการทํางาน    

     

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  

คะแนน 

 

ระดับความ

เสี่ยง 

โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

1. ความเสี่ยงเกิดจากการไมมีระบบในการ

จัดการฐานขอมูล 

5 3 15  

2. ความเสี่ยงจากขอมูลจากรายงานสกสค.กับ

ขอมูลมหาวิทยาลัยไมเชื่อมโยงกัน 

5 3 15  

3. ความเสี่ ย งจากการนํ าเข าขอ มูลแบบ

Munaul  

5 3 15  

4. 

 

ความเสี่ยงเนื่องจากนําสงเงินใหสํานักงาน

สกสค.ลาชาเนื่องจากการจัดทําขอมูล 

4 3 

 

12 
 

5. ความเสี่ยงจากปริมาณสมาชิกท่ีมีจํานวน

เพ่ิมมากข้ึน การตรวจสอบขอมูลยากข้ึน 

4 2 8 

 
 

6. ความเสี่ยงจากการบันทึกขอมูลสมาชิก

ผิดพลาด 

4 2 8 
 

7. ความเสี่ยงจากการไมทราบขอมูลสมาชิก

คางหักเงินสงเคราะหฯเนื่องจาก ลาคลอด 

,เงินไมพอหักฯลฯ 

4 2 8 
 

8. ความเสี่ยงจากการนําสงเงินใหสมาชิกท่ีพน

สภาพไปแลว 

3 2 6  

9. ความเสี่ยงจากการนําสงเงินสมาชิกสลับ

ราย 

3 2 6  
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ลําดับท่ี 

 

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  

คะแนน 

 

ระดับความ

เสี่ยง 

โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

10. ความเสี่ยงจากการเรียกเงินคืนจากสมาชิก

ท่ีสงเงินผิดไมได 

3 2 6  

11. ความเสี่ยงกรณีสมาชิกไปแจงลาออกจาก

สมาชิกช.พ.ค.,ช.พ.ส.แตไมแจงหนวยงาน

ทราบ 

3 2 6  

12. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอมูลของ

สมาชิกในแตละเดือน 

4 1 4  

13. ความเสี่ยงเนื่องจากนําสงเงินใหสํานักงาน

สกสค.ลาชาจากกรณีภัยพิบัติ,การเมือง 

1 3 3  

  

ระดับความเส่ียงแบงเปน 4 ระดับ มีเกณฑการจัดแบงดังนี้   

 

แถบสี ระดับคะแนน ระดับความเสี่ยง ความหมาย 

 
สีแดง 

15-25 

 

สู ง ม า ก

(Extreme) 

ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได จําเปนจะตองเรงจัดการความ

เสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดทันที 

  
สีเหลือง 

8-14 

 

สูง 

(High) 

ระดับท่ีไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยง

เพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับไดตอไป 

 
สีเขียว 

4-7 

 

ป า น ก ล า ง

(Medium) 

ระดับท่ีพอยอมรับได แตตองมีการควบคุม เพ่ือปองกันไมให

ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับท่ียอมรับไมได 

 
สีฟา 

1-3 

 

ต่ํา 

(Low) 

ระดับท่ียอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมี

การจัดการเพ่ิมเติม 
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ตารางท่ี 4.1.5. ตารางสรุปผลการวิเคราะหระดับความเส่ียงเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 

 

 

ลําดับ 

 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 

เชิงปริมาณ 

 

เชิงคุณภาพ 

ระดับคะแนน ระดับ 

ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน ระดับ 

ความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงเกิดจากการไมมีระบบใน

การจัดการฐานขอมูล 

15 สูงมาก 15 สูงมาก 

2. ความเสี่ยงจากขอมูลจากรายงาน

สกสค.กับขอมูลมหาวิทยาลัยไม

เชื่อมโยงกัน 

15 สูงมาก 15 สูงมาก 

3. ความเสี่ยงจากการนําเขาขอมูลแบบ 

Mannual  

15 สูงมาก 15 สูงมาก 

4. 

 

ความเสี่ ยงเนื่ องจากนํ าส งเงินให

สํานักงานสกสค.ลาชาเนื่องจากการ

จัดทําขอมูล 

12 สูง 12 สูง 

5. ความเสี่ยงจากปริมาณสมาชิกท่ีมี

จํานวนเพ่ิมมากข้ึน การตรวจสอบ

ขอมูลยากข้ึน 

8 สูง 8 สูง 

6. ความเสี่ ยงจากการบัน ทึกขอมูล

สมาชิกผิดพลาด 

6 ปานกลาง 8 สูง 

7. ความเสี่ยงจากการไมทราบขอมูล

สม าชิ กค างหั ก เงิน ส งเค ราะห ฯ

เนื่องจาก ลาคลอด ,เงินไมพอหัก

ฯลฯ 

6 ปานกลาง 8 สูง 

8. ความ เสี่ ย งจากการนํ าส ง เงิน ให

สมาชิกท่ีพนสภาพไปแลว 

8 สูง 

 

6 ปานกลาง 

9. ความเสี่ยงจากการนําสงเงินสมาชิก

สลับราย 

8 สูง 6 ปานกลาง 

10. ความเสี่ยงจากการเรียกเงินคืนจาก

สมาชิกท่ีสงเงินผิดไมได 

8 สูง 6 ปานกลาง 
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ลําดับ 

 

 

ประเภทความเสี่ยง 

 

เชิงปริมาณ 

 

เชิงคุณภาพ 

ระดับคะแนน ระดับ 

ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน ระดับ 

ความเสี่ยง 

11. ความเสี่ยงกรณีสมาชิกไปแจงลาออก

จากสมาชิกช.พ.ค.,ช.พ.ส.แตไมแจง

หนวยงานทราบ 

4 ปานกลาง 6 ปานกลาง 

12. ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลง

ขอมูลของสมาชิกในแตละเดือน 

3 ต่ํา 4 ปานกลาง 

13. ความเสี่ ยงเนื่ องจากนํ าส งเงินให

สํานักงานสกสค.ลาชาจากกรณีภัย

พิบัติ,การเมือง 

 

3 ต่ํา 3 ต่ํา 

 คาเฉล่ีย 8.54 สูง 8.62 สูง 

  

 จากตารางระดับคะแนนความเส่ียง 

 

ความเส่ียงลําดับท่ี 1-3    อยูในระดับสูงมาก จําเปนจะตองเรงจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได

ในทันที   

ความเส่ียงลําดับท่ี 4-10   อยูในระดับสูง ไมสามารถยอมรับได โดยตองจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหอยูในระดับท่ี

ยอมรับไดตอไป 

ความเส่ียงลําดับท่ี 11     อยูในระดับปานกลาง ระดับท่ีพอยอมรับได แตตองมีการควบคุม เพ่ือปองกันไมให   

ความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับท่ียอมรับไมได 

ความเส่ียงลําดับท่ี 12-13  อยูในระดับต่ํา ระดับท่ียอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยง ไมตองมีการจัดกา

เพ่ิมเติม   

  

เม่ือประเมินผลกระทบของความเสี่ยงในการปฏิบัติงานลําดับท่ี1-3 ซ่ึงอยูในระดับสูงมาก ทําใหพบ

สาเหตุใหญซ่ึงเกิดจากการท่ีไมมีระบบในการจัดการฐานขอมูลของสมาชิกและขอมูลในรายงานสกสค.กับขอมูล

สมาชิกของมหาวิทยาลัยไมเชื่อมโยงกัน ทําใหการตรวจสอบขอมูลเปนไปไดยาก ซ่ึงสงผลไปถึงความเสี่ยงใน

ลําดับท่ี 4-10 ซ่ึงอยูในระดับคอนขางสูงเชนเดียวกัน  
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4.2.การวิเคราะหขอมูลหลังกระบวนการปรับปรุงการทํางานโดยใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลช.

พ.ค.และช.พ.ส. 

เม่ือทําการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยงโดยใชการจัดการความเสี่ยง (4T) พบวา กลยุทธท่ีเหมาะสม

ในการบริหารความเสี่ยงคือ  Treat ซ่ึงเปนการจัดหามาตรการจัดการ เพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณความ

เสี่ยง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ จึงไดทําการหารือรวมกัน ถึงแนวทางแกไขเพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน เนื่องดัวยทางมหาวิทยาลัย มีระบบฐานขอมูลในการใชงานอยู

แลว และเม่ือมหาวิทยาลัยไดนําระบบ MU-ERP เขามาใช จึงเกิดแนวความคิดท่ีจะทําโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. เพ่ือใหสามารถนําเขาขอมูลใหเกิดการเชื่อมโยงและสามารถ

ประมวลผลหาขอมูลท่ีแตกตางได งานการเงิน กองคลัง จึงขอความรวมมือ จากงานบัญชีบริหารและพัฒนา

ระบบ ใหพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.ซ่ึงการพัฒนาโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลดังกลาว ไดมีการสงใบคําขอตามท่ีศธ 0517.012/กง.00010 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2559 โดยเหตุผล

ความจําเปนท่ีตองพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลนี้ประกอบดวย 

 

 1. ตองการใหระบบสามารถนําเขาขอมูลจาก ช.พ.ค.,ช.พ.ส. ในรูปแบบของ Microsoft Excel มาเก็บ

ลงในระบบฐานขอมูล 

 2. ตองการใหระบบสามารถนําเขาขอมูลจากกองทรัพยากรบุคคล มาเก็บไวในระบบฐานขอมูล 

 3. ทําการประมวลผลหาสวนตางของขอมูลระหวางขอมูลสมาชิกช.พ.ค.,ช.พ.ส.และขอมูลจากกอง

ทรัพยากรบุคคล MU-ERP 

 4. ใหมีเมนูเพ่ิม,แกไข,และลบขอมูล ในระบบฐานขอมูล 
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ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลประกอบดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2.1 แสดงข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูล (แหลงท่ีมา:สนชัย บวรศักดิ์ถาวร,2559) 

 

ซ่ึงเหตุผลความจําเปนท่ีตองพัฒนาโปรแกรมท่ีกลาวมานั้น ครอบคลุมสาเหตุของความเสี่ยงและ

สามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได โดยข้ันตอนการปฏิบัติงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน 

ช.พ.ค.และช.พ.ส. สามารถเขียนข้ันตอนในการปฏิบัติงาน (Flow chart) ไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

การวิเคราะห์

ระบบ 

(system 
analysis)

การออกแบบ

ระบบ

(system 
design)

ออกแบบระบบ

ฐานขอ้มลู

(database 
design)

เขียนโปรแกรม

ตามความตอ้งการ

(coding 
program)

- เก็บรวบรวม
ความตองการ
โดยการ
สัมภาษณ 

- กลุม,จํานวน
ผูใชงาน 

- ทําการSketch

หนาจอเพ่ือ

ออกแบบField

ท่ีตองการ 

- ทําการสราง

ฐานขอมูล 

-เครื่องมือท่ีใช

พัฒนาคือ

Boland 

Deliphi6.0 

-ตัวจัดการ

ฐานขอมูล คือ 

Microsoft SQL 

Server2014 
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ภาพท่ี 4.2.2 ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน (Flow chart) หลังปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 

         (ขั้นตอนท่ี1)                                                                    (ขั้นตอนท่ี1) 

      

  

  

 (ขั้นตอนท่ี2)                                                                                           (ขั้นตอนท่ี2) 

                                                               (ขั้นตอนท่ี3) 

 

                                                                    Upload ขอมูล                                                                

                                                                           

                                                                                     (ขั้นตอนท่ี4) 

                                                

                                                  ประมวลผลขอมูล          

       (ขั้นตอนท่ี5)                                                   รายงานขอมูลมีในช.พ.ค.ไมมีในERP   

                                                                         รายงานขอมูลมีในERPไมมีในช.พ.ค.  

                                  (ขั้นตอนท่ี7)                                      (ขั้นตอนท่ี7)    

                                   

                                                             (ขั้นตอนท่ี6) 

                                                                                                                

  

                                 

                                  (ขั้นตอนท่ี8)                                     (ขั้นตอนท่ี8)  

รวมขอมูลและจดัเรียงขอมูล

ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

  ตรวจสอบ 

  แปลงขอมูลเปน Excel file 

  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 สํานักงาน สกสค. 

 

 

 

โปรแกรมระบบ

ฐานขอ้มลูการ

นาํสง่เงินช.พ.ค.

 

รายงานขอมูลช.พ.ค.

ไปขอมูลERP 

ขอ้มลูศนูย์

การแพทยฯ์ 

 

ขอ้มลูMU-ERP

และคณะทนัต

แพทยศาสตร ์

 

ขอ้มลูไฟลP์DF จาก

สกสค.สว่นกลาง

(กรุงเทพฯ) 

 

ขอ้มลูไฟลP์DF จาก

สกสค.นครปฐม 

 

  ตรวจสอบ 

    จบ 

รายงานสรุปการชําระ

เงินฯกรุงเทพฯ 

รายงานสรุปการชําระ

เงินฯนครปฐม 

นําสงเงินคา

สงเคราะหรายศพ

สกสค.กรุงเทพฯ 

นําสงเงินคา

สงเคราะหรายศพ

สกสค.นครปฐม 

 

รวมรวมเช็ค และเงินสดจาก  

สว่นงานตา่งๆ 
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จากข้ันตอนปฏิบัติงานดังกลาวพบวามีการทํางานมีความเปนระบบมากข้ึน ซ่ึงสามารถอธิบายข้ันตอน

และการลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนดังตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.2.1. แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานและการลดความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนหลังปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงาน สกสค. การลดความเสี่ยง ระยะเวลา 

    1 ก า ร รั บ ข อ มู ล บุ ค ล า ก ร

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.1.รับขอมูลบุคลากรจากระบบ 
MU-ERP ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
และคณะทันตแพทยศาสตรจากกอง

ทรัพยากรบุคคล ในรูปแบบ Excel  

สงมาทาง E-mail 

 1.2.รับขอมูลจากงานทรัพยากร

บุคคล ศูนยการแพทยกาญจนา

ภิเษก ในรูปแบบ Excel สงมาทาง 

E-mail 

ก าร รับ ร าย ง าน ข อ มู ล

สมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส.

จากสํานักงานสกสค.จาก

ทั้ ง ส ว น ก ล า ง

(ก รุงเทพมหานคร)และ

จั งห วั ด น ค รป ฐม ม า ใน

รูปแบบขอมูลไฟล PDF ซึ่ง

จะสงขอมูลมาทาง    

E-mail  

 

ขอมูลที่ได รับสามารถ

Upload ไ ด โ ด ย ต ร ง

จากแหลงขอมูล ทําให

ไมเกิดขอผิดพลาดหรือ

เกิดขอผิดพลาดไดนอย

มาก 

3วัน 

2 ทําการรวมขอมูลที่ ได รับในขอ 1. 

พรอมทั้งจัดเรียงขอมูลตามรูปแบบที่

กําหนด  

เมื่อไดรับขอมูลทาง     

 E-mail แ ล ว  จึ ง แ ป ล ง

ข อมู ล เป น รูป แบบของ 

Excel จัดเรียงขอมูลตาม

รูปแบบที่กําหนดไว 

การจัด เรียงขอมูลถ า

จัดเรียงไดถูกตองตาม

รูปแบบที่กําหนดไวจะ

สามารถ Uploadขอมูล

ไดอยางราบร่ืน 

1 วัน 

3 ทําการตรวจสอบความถูกตอง 

 

ลดความผิดพลาดของ

ขอมูล 

1วัน 

4 ทํ าการ Upload เข า โป รแกรมระบบฐานขอมูลการนํ าส ง       

เงินช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 

จะมีการ Sensorขอมูล

เมื่อทําการUploadแลว

พบวาการจัดเรียงขอมูล

ไม ถูกตอง ระบบจะมี

การแจ ง เตือน  ทํ าให

สามารถนํ าขอมู ลมา

แ ก ไ ข แ ล ว ทํ า ก า ร

Uploadขอมูลใหมได 

1วัน 
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ขั้นตอน มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงาน สกสค. การลดความเสี่ยง ระยะเวลา 

5 ทําการประมวลผล พรอมออก

รายงาน ประกอบดวย 

 5.1. รายงานขอมูลจากช.พ.ค.

,ช .พ .ส .ไป  MU-ERP (ทํ า ก า ร

จัดทําขอมูลในการนําสงเงินฯ) 

 5.2. รายงานขอมูลจาก MU-ERP 

ไป  ช .พ .ค . ,ช .พ .ส .( ทํ า ก า ร

ตรวจสอบขอมูลท่ีหักในระบบ

MU-ERP ) 

 5.2. รายงานขอมูลมีในช.พ.ค.

,ช.พ.ส. แตไมมีใน MU-ERP(ทํา

ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข อ มู ล ท่ี มี ใน

รายงานช .พ .ค .แต ไม ไดหั ก ใน

ระบบMU-ERP) 

 5.3. รายงานขอมูลมีใน MU-ERP 

แตไมมีใน ช.พ.ค.,ช.พ.ส.(ทําการ

ตรวจสอบขอมูลท่ีหักในระบบ

MU-ERP แ ต ไ ม มี ชื่ อ แ จ ง ใ น

รายงานช.พ.ค./ช.พ.ส.) 

 1.ทราบขอมูลสมาชิก

ท่ี มีชื่ อ ในรายงานช.

พ.ค.,ช.พ.ส. แตไม มี

การหักเงินในระบบ 

MU-ERP 

2.ทราบขอมูลสมาชิก

ท่ี มี ก า ร หั ก เ งิ น ใน

ระบบ MU-ERP แตไม

มี ร า ย ชื่ อ แ จ ง ใ น

รายงานช.พ.ค.,ช.พ.ส. 

3 .ส า ม า ร ถ ท ร า บ

รายชื่อสมาชิกคางหัก

เงิน ช .พ .ค .,ช .พ .ส .

(กรณีเงินไมพอหัก,ลา

คลอดฯลฯ) 

1 วัน 

6 ทํ าการตรวจสอบขอมู ล  พรอม

รวบรวม เช็คและเงินสด ซึ่ ง เช็ค

ประกอบดวยสวนงานตาง ๆ ดังนี ้

6.1.เช็คมหาวิทยาลัยมหิดล 

6.2.เช็คคณะทันตแพทยศาสตร 

6.3.เช็ควิทยาลัยดุริยางคศิลป 

6.4.เช็คศูนยการแพทยกาญจนา

ภิเษก 

 สามารถตรวจสอบยอด

เช็คจากแหลงเงินตาง ๆ

ในรายงานขอมูลระบบ 

MU-ERP ได 

1-2วัน 

7 จัดทํารายงานสรุปการชําระเงินคา

สงเคราะหรายศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

ทั้งสกสค.กรุงเทพฯ และนครปฐม 

  1วัน 
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ขั้นตอน มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักงาน สกสค. การลดความเสี่ยง ระยะเวลา 

8 ทําการนําสงเงินสงเคราะหรายศพ 

ช .พ .ค .และช .พ .ส . ท้ั งสกสค .

กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม 

สํ านั ก งานสกสค.ออก

ใบ เส ร็ จ รั บ เ งิ น ให แ ก

มหาวิทยาลัยพรอมท้ังสง

ขอ มูล เดื อน ถัด ไปทาง   

E-mail 

สามารถนําสงเงินได

ถูกตองครบถวนและ

ทันกําหนดเวลา 

1วัน 

 รวมเวลาปฏิบัติงานหลังปรับปรุง   11วนั 

 ระยะเวลาปฏิบัติงานกอนปรับปรุง   18วัน 
 นอยกวา ระยะเวลากอนปรับปรุง 

คิดเปนรอยละ 
  7วัน 

61.12 
  

  เม่ือไดมีการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลและนําโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.

,ช.พ.ส. มาใชในการปฏิบัติงานการนําสงเงินช.พ.ค.,ช.พ.ส. ผลสรุปประเด็นความเสี่ยงดานตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

การปฏิบัติงาน สามารถประเมินระดับความเปนไปได และผลกระทบ มีดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2.2.ตารางแสดงโอกาสและผลกระทบความเส่ียงเชิงปริมาณและระดับความเส่ียง 

(Risk Level)   หลังปรับปรุง 

 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงเชิงปริมาณ  

คะแนน 

 

ระดับความ

เสี่ยง 

โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

1. ความเสี่ยงเกิดจากการไมมีระบบในการ

จัดการฐานขอมูล 

2 3 6  

2. ความเสี่ยงจากขอมูลจากรายงานสกสค.กับ

ขอมูลมหาวิทยาลัยไมเชื่อมโยงกัน 

1 3 3  

3. ความเสี่ ย งจากการนํ าเข าขอ มูลแบบ 

Mannual  

2 3 6  

4. 

 

ความเสี่ยงเนื่องจากนําสงเงินใหสํานักงาน

สกสค.ลาชาเนื่องจากการจัดทําขอมูล 

1 3 3  

5. ความเสี่ยงจากปริมาณสมาชิกท่ีมีจํานวน

เพ่ิมมากข้ึน การตรวจสอบขอมูลยากข้ึน 

3 2 6  
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ลําดับท่ี 

 

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงเชิงปริมาณ  

คะแนน 

 

ระดับความ

เสี่ยง 

โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

6. ความเสี่ยงจากการบันทึกขอมูลผิดพลาด 3 1 3  
7. ความเสี่ยงจากการไมทราบขอมูลสมาชิก

คางหักเงินสงเคราะหฯเนื่องจาก ลาคลอด 

เงินไมพอหักฯลฯ 

1 1 1  

8. ความเสี่ยงจากการนําสงเงินใหสมาชิกท่ีพน

สภาพไปแลว 

1 1 1  

9. ความเสี่ยงจากการนําสงเงินสมาชิกสลับ

ราย 

1 1 1  

10. ความเสี่ยงจากการเรียกเงินคืนจากสมาชิก

ท่ีสงเงินผิดไมได 

1 1 1  

11. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอมูลของ

สมาชิกในแตละเดือน 

3 1 3  

12. ความเสี่ยงกรณีสมาชิกไปแจงลาออกจาก

สมาชิกช.พ.ค.,ช.พ.ส.แตไมแจงหนวยงาน 

3 1 3  

13. ความเสี่ยงเนื่องจากนําสงเงินใหสํานักงาน

สกสค.ลาชาจากกรณีภัยพิบัติ,การเมือง 

1 3 3  

 

ตารางท่ี 4.2.3. แสดงโอกาสและผลกระทบความเส่ียงเชิงคุณภาพและระดับความเส่ียง   

(Risk Level) หลังการปรับปรุง 

 

 

ลําดับท่ี 

 

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  

คะแนน 

 

ระดับความ

เสี่ยง 

โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

1. ความเสี่ยงเกิดจากการไมมีระบบในการ

จัดการฐานขอมูล 

2 2 4  

2. ความเสี่ยงจากขอมูลจากรายงานสกสค.กับ

ขอมูลมหาวิทยาลัยไมเชื่อมโยงกัน 

2 2 4  

3. ความเสีย่งจากการนําเขาขอมูลแบบ Mannual 2 2 4  
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ลําดับท่ี 

 

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ  

คะแนน 

 

ระดับความ

เสี่ยง 

โอกาส 

(Likelihood) 

ผลกระทบ 

(Impact) 

4. 

 

ความเสี่ยงจากนําสงเงินใหสํานักงานสกสค.

ลาชาเนื่องจากการจัดทําขอมูล 

1 3 3  

5. ความเสี่ยงจากปริมาณสมาชิกท่ีมีจํานวน

เพ่ิมมากข้ึน การตรวจสอบขอมูลยากข้ึน 

2 2 4  

6. ความเสี่ยงจากการบันทึกขอมูลสมาชิก

ผิดพลาด 

2 2 4  

7. ความเสี่ยงจากการไมทราบขอมูลสมาชิก

คางหักเงินสงเคราะหฯเนื่องจาก ลาคลอด 

,เงินไมพอหักฯลฯ 

2 1 2  

8. ความเสี่ยงจากการนําสงเงินใหสมาชิกท่ีพน

สภาพไปแลว 

1 1 1  

9. ความเสี่ยงจากการนําสงเงินสมาชิกสลับ

ราย 

1 1 1  

10. ความเสี่ยงจากการเรียกเงินคืนจากสมาชิก

ท่ีสงเงินผิดไมได 

1 1 1  

11. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงขอมูลของ

สมาชิกในแตละเดือน 

2 1 2  

12. ความเสี่ยงกรณีสมาชิกไปแจงลาออกจาก

สมาชิกช.พ.ค.,ช.พ.ส.แตไมแจงหนวยงาน 

3 1 3  

13. ความเสี่ยงเนื่องจากนําสงเงินใหสํานักงาน

สกสค.ลาชาจากกรณีภัยพิบัติ,การเมือง 

1 3 

 

3  

 

 

4.3. การนําเสนอผลการวิเคราะห  

ผลการวิเคราะหความเสี่ยง สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.3.1. ตารางสรุปผลการวิเคราะหระดับความเส่ียงเชิงปริมาณและคุณภาพหลังการ

ปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรม ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 

 

ลําดับ 

 

 

ประเภทความเสี่ยง 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ระดับคะแนน ระดับ 

ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน ระดับ 

ความเสี่ยง 

1. ความเสี่ยงเกิดจากการไมมีระบบใน

การจัดการฐานขอมูล 

6 ปานกลาง 4 ปานกลาง

คอนขางต่ํา 

2. ความเสี่ยงจากขอมูลจากรายงาน

สกสค.กับขอมูลมหาวิทยาลัยไม

เชื่อมโยงกัน 

3 ต่ํา 4 คอนขางต่ํา 

3. ความเสี่ยงจากการนําเขาขอมูลแบบ 

manual  

6 ปานกลาง 4 ปานกลาง 

4. 

 

ความเสี่ ยงเนื่ องจากนํ าส งเงินให

สํานักงานสกสค.ลาชาเนื่องจากการ

จัดทําขอมูล 

3 ต่ํา 3 ต่ํา 

5. ความเสี่ยงจากปริมาณสมาชิกท่ีมี

จํานวนเพ่ิมมากข้ึน การตรวจสอบ

ขอมูลยากข้ึน 

6 ปานกลาง 4 ปานกลาง 

6. ความเสี่ ยงจากการบัน ทึกขอมูล

สมาชิกผิดพลาด 

3 ต่ํา 4 ปานกลาง 

7. ความเสี่ยงจากการไมทราบขอมูล

สม าชิ กค างหั ก เงิน ส งเค ราะห ฯ

เนื่องจาก ลาคลอด,เงินไมพอหักฯลฯ 

1 ต่ํา 2 ต่ํา 

8. ความ เสี่ ย งจากการนํ าส ง เงิน ให

สมาชิกท่ีพนสภาพไปแลว 

1 ต่ํา 

 

1 ต่ํา 

9. ความเสี่ยงจากการนําสงเงินสมาชิก

สลับราย 

1 ต่ํา 1 ต่ํา 

10. ความเสี่ยงจากการเรียกเงินคืนจาก

สมาชิกท่ีสงเงินผิดไมได 

1 ต่ํา 1 ต่ํา 

11. ความเสี่ยงกรณีสมาชิกไปแจงลาออก 3 ต่ํา 2 ต่ํา 
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ลําดับ 

 

 

ประเภทความเสี่ยง 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ระดับคะแนน ระดับ 

ความเสี่ยง 

ระดับคะแนน ระดับ 

ความเสี่ยง 

จากสมาชิกช.พ.ค.,ช.พ.ส.แตไมแจง

หนวยงาน 

12. ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ยนแปลง

ขอมูลของสมาชิกในแตละเดือน 

3 ต่ํา 3 ต่ํา 

13. ความเสี่ ยงเนื่ องจากนํ าส งเงินให

สํานักงานสกสค.ลาชาจากกรณีภัย

พิบัติ,การเมือง 

3 ต่ํา 3 ต่ํา 

 คาเฉล่ีย 3.08 ต่ํา 2.77 ต่ํา 

 

จากตารางระดับความเส่ียง สามารถเขียนแผนภูมิ (Graph) แสดงการเปรียบเทียบระดับความ

เส่ียงเชิงปริมาณจากการปฏิบัติงานกอนปรับปรุงและหลังการปรับปรุงกระบวนการทํางานไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงเชิงปริมาณจากการปฏิบัติงานกอนปรับปรุงและหลังการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
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จากตารางระดับความเส่ียง สามารถเขียนแผนภูมิ (Graph) แสดงการเปรียบเทียบระดับความ

เส่ียงเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติงานกอนปรับปรุงและหลังการปรับปรุงกระบวนการทํางานไดดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงเชิงคุณภาพจากการปฏิบัติงานกอนปรับปรุงและหลังการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

 

จากตารางสรุปผลการวิเคราะหระดับความเสี่ยงเชิงปริมาณและคุณภาพ และแผนภูมิ (Graph) แสดง

การเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงเชิงปริมาณและคุณภาพกอนและหลังปรับปรุง จะเห็นไดวา   ท้ังความเสี่ยง

เชิงปริมาณและคุณภาพของประเภทความเสี่ยงท่ีพบในการปฏิบัติงานทุกประเภทความเสี่ยง มีแนวโนมลดลง

อยางเห็นไดชัด การนําโปรแกรมฯดังกลาวเขามาใช นอกจากลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการ

จัดทําขอมูลนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.แลวในการปรับปรุงกระบวนการทํางานครั้งนี้ ยังสามารถลดความเสี่ยง

และลดความเครียดในการปฏิบัติงาน ทําใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สรางความพึงพอใจใหท้ัง

ผูปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีเปนสมาชิกและเจาหนาท่ีสํานักงานสกสค. 
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บทที่5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 การวิเคราะห เรื่อง กระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ช.พ.ค.) และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงแกกรรม(ช.พ.ส.) โดยใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

ฉบับนี้ ผูวิเคราะหไดสรุปผล ดังนี้ 

 5.1 สรุปผลการวิเคราะห 

 5.2 ขอเสนอแนะ 

5.1. สรุปผลการวิเคราะห 

 การวิเคราะหกระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา     

(ช.พ.ค.) และเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม

(ช.พ.ส.) โดยใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส.ฉบับนี้ มีจุดมุงหมาย เพ่ือ

ปรับปรุง กระบวนการทํางานการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล นําไปสูการ

ทํางานอยางตอเนื่อง มีความถูกตองครบถวนของขอมูล ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจ

ใหแกท้ังผูปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีเปนสมาชิก และท้ังสํานักงานสกสค.ท้ังกรุงเทพฯและสกสค.นครปฐม เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดเวลาและข้ันตอนการทํางานท่ียุงยาก ผูวิเคราะหไดนําหลักเกณฑการจัดการ

กระบวนการ การปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง PDCA การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลเขามาใชในการวิเคราะห โดยข้ันแรก พบปญหาในการปฏิบัติงานคือการไดรับรายงานขอมูลจาก

สํานักงานสกสค.ซ่ึงมาในรูปแบบของPAPER ทําใหการนําเขาขอมูลเกิดการผิดพลาด ตอมาคือปญหาการ

ตรวจสอบการเพ่ิมลดของสมาชิก การนําสงเงินใหสมาชิกผิดราย ซ่ึงกอใหเกิดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเปน

อยางมาก ทางผูปฏิบัติงานจึงไดหาแนวทางแกไขปญหานี้ รวมถึงทางมหาวิทยาลัย ไดนําระบบ ERP เขามาใช

งาน และมีการพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูล เพ่ือสามารถนําเขาขอมูลไดท้ังทางสํานักงานสกสค.และทาง



 
 

65 
                 การวิเคราะหกระบวนการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และการนําสง
เงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลถึงแกกรรม (ช.พ.ส.)  
โดยใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 

มหาวิทยาลัย ทําใหสามารถนํามาสอบยันขอมูล ตรวจสอบสมาชิกเพ่ิมลด ลดความเสี่ยงในการนําสงเงิน

ผิดพลาดไดเปนอยางมาก 

 จากผลการวิเคราะหพบวา กระบวนการทํางานหลังปรับปรุง สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ไดถึง 7 วันทําการ คิดเปนรอยละ 61.12 และคาเฉลี่ยความเสี่ยงเชิงปริมาณจาก 8.54 (ความเสี่ยงสูง) ลดลง

เหลือ 3.08 (ความเสี่ยงตํ่า) และคาเฉลี่ยความเสี่ยงเชิงคุณภาพจาก 8.62 (ความเสี่ยงสูง) ลดลงเหลือ 2.77 

(ความเสี่ยงต่ํา) ซ่ึงมีแนวโนมลดลง เปนอยางมาก 

5.2. ขอเสนอแนะ 

การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. เปนแนวทางท่ีสามารถนําไปใชใน

การพัฒนาการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีมีความเสี่ยงและความผิดพลาดสูง 
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