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มหาวิทยาลัยมหิดลแบบ Paperless เปนการจัดการประชุมโดยไมใชกระดาษ และสามารถใชเปนตนแบบของ
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการวิเคราะหเพ่ือการพัฒนา 

 หนวยเลขานุการผูบริหาร งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย สังกัดกองบริหารงานท่ัวไป สํานักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปนหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนและรับผิดชอบในดานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ (ท่ีประชุมทีมผูบริหาร) จากการดําเนินการจัดการประชุมจาก

อดีตท่ีผานมา มีการใชเอกสารประกอบการประชุมเปนจํานวนมากซ่ึงการประชุมจะเกิดข้ึนเปนประจําเดือนละ 

2-4 ครั้ง ตามแตนโยบายของคณะกรรมการฯ หรือตามความจําเปนเรงดวน เพ่ือการหารือใหไดขอยุติและนํา

แนวทางหรือนโยบายไปปฏิบัติตอไป โดยผูรับผิดชอบในการจัดการประชุมจะตองรับผิดชอบจัดทําระเบียบ

วาระการประชุม จัดแฟมการประชุม รวมท้ังทําจดหมายเชิญประชุม เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมทราบและ

เตรียมขอมูลประชุมในสวนท่ีเก่ียวของ โดยการประชุมในแตละครั้งจะสิ้นเปลืองทรัพยากรอยางมาก เชน 

ปริมาณกระดาษท่ีใชประกอบการประชุม  เจาหนาท่ีท่ีใชจัดเตรียมแฟมการประชุม ระยะเวลาในการจัดเตรียม

ระเบียบวาระและแฟมการประชุม เปนตน ซ่ึงหากมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานเพ่ือ

อํานวยความสะดวกและมาจัดการระบบการประชุมซ่ึงจะทําใหผูบริหารไดรับความสะดวกในการบริหารงาน

มากข้ึน อีกท้ังยังชวยลดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมลงได 

 ตามท่ี “กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทําเกณฑ

สํานักงานสีเขียวข้ึนเพ่ือตอบสนองตอปญหาสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญในปจจุบัน คือ ภาวะโลกรอน โดยมี

วัตถุประสงคท่ีจะชวยใหสํานักงานท้ังภาครัฐ และ เอกชน มีการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และใชเปน

แนวทางในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ เตรียมความพรอมสู

สํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในระดับสากล”(สยาม อรุณศรีมรกต และคณะทํางาน : 2558 หนา 9)  
 ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมหิดล  สํานักงานอธิการบดีซ่ึงเปนหนวยงานท่ีผานการรับรองวาเปนสํานักงานท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Office) จากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยในป 2557 ไดเขารวมโครงการปแรก และผลการประเมินปรากฏวาเปนสํานักงานท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับดี โลเงิน และในป 2558 เขารวมโครงการฯ และผลการประเมินปรากฏวา เปน

สํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระดับดีเยี่ยม โลทอง และเพ่ือเปนการตอบสนองนโยบาย Green Office 

อยางยั่งยืน และบูรณาการกับทุกหนวยงานของสํานักงานอธิการบดีซ่ึงจะขยายผลการดําเนินงานไปยังสวนงาน

ตางๆ ตามแผนการดําเนินการของมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกดวย และจากนโยบายของผูบริหารท่ีมีดําริใหการ

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล มีการลดปริมาณการใชกระดาษในการจัดประชุม    

ลงนั้น  งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย กองบริหารงานท่ัวไป ไดรับนโยบายมาปฏิบัติโดยมีแนวคิดในการ

นําระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting มาใชในการประชุม เพ่ือใหผูเขารวมประชุมสามารถ

ประชุมผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสามารถเรียกดูขอมูล สั่งพิมพเอกสารในสวนท่ีตองการจากระบบ มี

ผูดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซ่ึงระบบดังกลาวสามารถจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การ
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สงหนังสือเชิญประชุม การบริหารการประชุม  จัดเก็บ รวมท้ังการสืบคนเอกสารการประชุมในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสยอนหลังได ซ่ึงเปนการพัฒนางานดานประชุมเพ่ือใหการประชุมมีประสิทธิภาพ มีขอมูล

ครบถวน และรวดเร็ว พรอมท้ังสามารถเขาถึงขอมูลอ่ืนๆ ไดเทาท่ีจําเปน ตลอดจนการเรียกดูวาระการประชุม

ยอนหลังทําใหสามารถประหยัด ทรัพยากร งบประมาณ เวลา และกําลังคน ในการปฏิบัติงานลงได โดย

กําหนดเปาหมายการไมใชกระดาษในการประชุมอยูท่ีรอยละ 85 ของการประชุมในแตละครั้ง  ท้ังนี้จะเปน

การสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาฐานขอมูลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานสีเขียว Green 

Office และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 

1.2   วัตถุประสงคของการพัฒนา 

1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ Paperless โดย

ใชระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส  (e – Meeting System) 

2. เพ่ือบริหารจัดการประชุมผานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e – Meeting System) 

3. เพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน ลดระยะเวลาและลดปริมาณการใชกระดาษท่ีเกิดข้ึนจากการประชุม  

 

1.3 แนวคิดและขอบขายในการพัฒนา 

แนวความคิดท่ีกอใหเกิดการพัฒนานั้นเกิดข้ึนจากการปรับปรุงการทํางาน คือ การดําเนินการเพ่ือ

ทบทวนงาน กระบวนการทํางานและผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบวาสิ่งใดสมควรไดรับการพัฒนาหรือ

ปรับปรุงใหมเพ่ือใหการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  และมีประสิทธิผล (Effectiveness)  

มากข้ึน (รศ.ดร.เรมวล นันทศุภวัฒน .2556)  

ดวยแนวคิดในการทํา Paperless ท่ีจะนํามาใชในหนวยเลขานุการผูบริหารนั้น เกิดจากความตองการ

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเอกสารของหนวยงานใหสามารถตอบสนองตอความคุมคาในการ

ปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยํามากยิ่งข้ึนซ่ึงจะชวยสรางระบบในการปฏิบัติงาน ทําให

ประหยัดเวลา และลดปริมาณกระดาษท่ีเกิดจากการทําแฟมประกอบการประชุม ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

จากกระดาษจํานวนมากท่ีตองใชในแตละครั้งตลอดท้ังป รวมถึงคาใชจายดานบุคลากรท่ีตองใชในการ

ประสานงานดานเอกสารในหลายๆ ข้ันตอน สําหรับประโยชนจากการทํา Paperless นั้นจะเห็นผลไดชัดกับ

องคกรท่ีตองการเพ่ิมขีดความสามารถในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสํานักงานในอนาคตตอไป 

สําหรับขอบขายในการพัฒนานี้เปนการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึง

เปนการประชุมผูบริหารภายในสํานักงานอธิการบดีวิทยาเขตศาลายา ดวยการนําเอาระบบ e - Meeting มา

ใชงานโดยการแปลงไฟลเอกสารท่ีใชประกอบการประชุมท้ังหมดใหเปน Adobe Acrobat (PDF) เสมือนการ

นําแฟมท่ีใชในการประชุม 1 แฟมเขาไปอยูในคอมพิวเตอร 



3 
 

1.4 ประโยชนการวิเคราะหตอการพัฒนางานในหนาท่ี 

1. สํานักงานอธิการบดีมีระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส (e - Meeting) ท่ีใชสําหรับการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ชวยบริหารจัดการเอกสารท่ีใชประกอบการประชุม 

3. สํานักงานอธิการบดีสามารถประหยัดทรัพยากร คาใชจาย และชวยในการบริหารจัดการเวลาในการ

ประชุม 

4. สํานักงานอธิการบดีมีระบบฐานขอมูลการประชุมท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถสืบคนไดสะดวก

และรวดเร็ว 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

ความหมาย หลักเกณฑและวิธีปฏิบัต ิ

การประชุม ถือเปนภารกิจท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกร เนื่องจากเปนการระดมความคิดในการ

วางแผน วางนโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบัติหรือระดมความคิดเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จผลตามเปาหมาย 

ดังนั้น การจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุมท่ีกระชับรัดกุม  ครบถวน ถูกตอง ตรงประเด็นจะสนอง

ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการประชุมบรรลุความมุงหมายไดดีท่ีสุด 

 

การประชุม หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงประกอบดวย อธิการบดี 

เปนประธาน รวมดวย รองอธิการบดี รองอธิการบดีฝายตางๆ เปนกรรมการ และผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

รวมท้ังผูท่ีมาชี้แจงตามระเบียบวาระตางๆ  ซ่ึงอยูในท่ีประชุม 

  

ความสําคัญของการประชุม คือ เพ่ือกําหนดนโยบายทางการบริหารดวยการดําเนินการประชุมให

บรรลุเพ่ือหาขอยุติ พรอมแนวทางการพัฒนาและแกไขรวมท้ังกําหนดนโยบายตางๆ ทางการบริหารเพ่ือ

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย หรือการประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัยมหิดล หรือการประชุมอ่ืนๆ

และนํานโยบายประกาศใชตอไป 

 

ความสําคัญของเลขานุการท่ีประชุม คือ ผูท่ีดําเนินการจัดการประชุมหรือเตรียมความพรอมตางๆ ใน

ท่ีประชุม และท่ีสําคัญท่ีสุดจดบันทึกรายงานการประชุม สรุป และสงมติท่ีประชุมคืนใหสวนงานตนเรื่องตอไป 

 

เลขานุการท่ีประชุม  คือ เจาหนาท่ีหรือเลขานุการผูบริหารท่ีไดรับมอบหมายโดยมีหนาท่ีเตรียมความ

พรอม เพ่ือใหการประชุม ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เริ่มตั้งแตกอนการ

ประชุม ระหวางการประชุม หลังการประชุมและเพ่ือการประชุมครั้งตอไป การเตรียมการเริ่มตั้งแตจัดเตรียม
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สถานท่ีประชุม ซ่ึงในการประชุมแตละครั้งอาจจะแตกตางกัน เชน จํานวนผูเขาประชุม ลักษณะการประชุม 

วัตถุประสงคของการประชุม โดยฝายเลขานุการท่ีประชุมมีหนาท่ีศึกษาขอมูลเบื้องตนของการประชุม เชน จะ

ประชุมเรื่องอะไร  มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบาง (เพ่ือจัดเตรียมขอมูลและเอกสารประกอบ) ผูเขา

ประชุมเปนใครบาง  ท้ังนี้เพ่ือจัดเตรียมหองประชุมใหเหมาะสม สมควรตรวจเช็ดวัสดุอุปกรณใหเรียบรอย เชน 

โตะ เกาอ้ี ความสะอาด แสงสวางไฟฟา เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียงไมโครโฟน เครื่องโสตทัศนูปกรณ และ

จะตองมีปฏิทินตั้งโตะไวในหองประชุมดวย เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายของการประชุมครั้งตอไป 

เลขานุการท่ีประชุมมักจะเปนผูท่ีเก่ียวของกับการประชุมมากกวาผูอ่ืน ต้ังแตกอนการประชุม ระหวางการ

ประชุม และภายหลังการประชุม  

 

ระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ(Electronic Meeting : e-Meeting) คือ การนําระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดการประชุมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเปนการประชุมผาน

ระบบอินเทอรเน็ต จากเครือขายมหาวิทยาลัยมหิดล (เนื่องจาก“การประชุม” เปนสิ่งท่ีสําคัญและมีความ

จําเปนสําหรับการบริหารงานและการทํางานรวมกันของบุคคลภายในองคกรท้ังหนวยงานภาครัฐ และเอกชน  

ซ่ึงการประชุมเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จหรือเพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น จะตองอาศัยปจจัย

หลายๆ ดานท่ีเก่ียวของกัน เชน การวางแผนการประชุมท่ีดี การเตรียมความพรอมในการประชุม การ

ดําเนินการประชุม การควบคุมระยะเวลาการประชุม และการสรุปการรายงานผลประชุม เหลานี้ลวนเปน

ปจจัยท่ีเก่ียวของในการพิจารณาการกําหนดการประชุมในแตละครั้ง ซ่ึงหากพิจารณาใหชัดเจนจะสังเกตไดวา

เกือบทุกข้ันตอนของการดําเนินการประชุมจะไมสามารถหลีกเลี่ยงการใชเอกสารรูปแบบตางๆ ประกอบในการ

ดําเนินการประชุมไดเลย และหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในแตละครั้งมีเอกสารจํานวนมากท่ีไมเกิดประโยชน

ในการใชงานจะถูกทําลายท้ิง ซ่ึงเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณขององคกรเปนอยางมาก) 

 

ความหมายของระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting คือ ระบบการประชุมท่ีมี

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรมาชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินการประชุม ตั้งแตการ

วางแผนการประชุม การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม การดําเนินการประชุม การควบคุมการประชุม 

จนถึงการเขียนรายงานการประชุม สรุปมติท่ีประชุม และสงมติท่ีประชุม ซ่ึงเปนระบบการบริหารจัดการและ

ดําเนินการบนระบบคอมพิวเตอรจาก Internet ท่ีถูกออกแบบใหรองรับการจัดการประชุมตั้งแตเริ่มตนจน

สิ้นสุดการประชุมอยางครบวงจร ท้ังแบบอิเล็กทรอนิกส และ PDF เพ่ือลดการใชกระดาษ ชวยลดระยะเวลา 

และชวยอํานวยสะดวกในการดําเนินการประชุมอีกดวย 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานเคราะห /งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง “การ

บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลแบบ Paperless” ในครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิด

การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ทฤษฎีเก่ียวกับการผลิตแบบลีน (Lean) และ ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดเชิง

วิเคราะห รวมท้ังงานวิเคราะหหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลภูมิหลังท่ีเก่ียวของกับหนวยเลขานุการผูบริหาร 

2. แนวคิดและทฤษฎี 

     - การเพ่ิมผลผลิต (Productivity) 

     - ทฤษฎีเก่ียวกับการผลิตแบบลีน (Lean) 

     - ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดเชิงวิเคราะห 

3. องคประกอบของระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสโดยท่ัวไป  

4. งานวิเคราะหหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ขอมูลภูมิหลังท่ีเก่ียวกับหนวยเลขานุการผูบริหาร 

 หนวยเลขานุการผูบริหารปจจุบันเปนหนวยงานยอยใน งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารยโดย

สามารถจัดลําดับการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันได ดังนี้   

ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลออกนอกระบบเปนหนวยงานในกํากับของรัฐ (ตามประกาศใน     

ราชกิจจานุ เบกษา เลม 124 ตอนท่ี 68 ก ลงวัน ท่ี  16 ตุลาคม 2550) มหาวิทยาลัยไดออกประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบงหนวยงานภายในของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2552 เพ่ือใหการบริหารงาน

ของสํานักงานอธิการบดี สามารถตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ตลอดจนทําหนาท่ีบริหารจัดการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย งานบริหาร งานบริการ และสนับสนุนการดําเนินงาน

ของทุกสวนงาน สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งท่ี 428 เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2552 มีมติอนุมติให

เปลี่ยนชื่อ กองกลาง เปน “กองบริหารงานท่ัวไป” โดยมีการแบงหนวยงานภายในท้ังหมดเปน 8 งาน ดังนี้  

1. งานสารบรรณ  

2. งานประชาสัมพันธ  

3. งานยานพาหนะและสถานท่ี  

4. งานการประชุมและพิธีการ  
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5. งานเลขานุการผูบริหาร  

6. งานสภาคณาจารย  

7. งานธุรการ (แบงหนวยงานภายใน)  

8. งานจัดเก็บและรักษาเอกสาร (แบงหนวยงานภายใน) 

  ตอมาในป พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งท่ี 441 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 

กําหนดใหมีการแบงงานในหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี โดยกองบริหารงานท่ัวไปแบงหนวยงาน

ภายในเปน 4 งาน ดังนี้  

 1.งานบริหารเอกสาร 

 2.งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย 

 3.งานบริการกลลางและยานพาหนะ 

 4.งานประชาสัมพันธ 

ซ่ึงตอมาในป พ.ศ.2558 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2558 เม่ือวันท่ี 9 

กันยายน พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีใหเปลี่ยน

ชื่องานประชาสัมพันธ กองบริหารงานท่ัวไป เปน “งานสื่อสารองคกร” ดังโครงสรางกองบริหารงานท่ัวไป ดัง

แผนภาพตอไปนี้ 

 

 
                                                                                                                                                                                                               

แผนภาพที ่1 :  โครงสรางกองบริหารงานทั่วไป 

http://www.op.mahidol.ac.th/orga/th/unit-cc/index.html
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ภารกิจสําคัญๆ หนวยเลขานุการผูบริหาร  

โดยภารกิจของหนวยเลขานุการผูบริหารนั้นปฏิบัติงานตอบสนองเพ่ือใหทันเวลาตอผูบริหารใน      

ทุกภารกิจ ทุกๆ ดาน ท้ังเรื่องสวนตัวและเรื่องงาน โดยสามารถแบงพอสังเขปได  ดังนี้ 

งานประจํา 

  1.  ดําเนินการติดตอประสานงาน/นัดหมาย ทางโทรศัพทภายในและภายนอก 

  2.  ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุญาตไปราชการของผูบริหาร 

  3.  ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในการไปราชการ 

  4.  ตอนรับอาคันตุกะของผูบริหาร 

  5.  ดําเนินการตามภารกิจตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนผูบริหาร 

  6.  จัดลําดับความสําคัญและอํานวยความสะดวกใหแกผูบังคับบัญชา 

  7.  ประสานงานและเปนสื่อกลางระหวางผูบริหารและผูประสานงานจากหนวยงานตางๆ  

การบริการ 

1. ใหขอมูลเพ่ือลงนัดหมายผูท่ีตองการเขาพบผูบริหาร แกหนวยงานภายใน/ภายนอก 

2. ใหขอมูลและรับเรื่องรองเรียนเก่ียวกับดานการศึกษา ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม  

เรื่องท่ัวไป ฯลฯ 

3. เปนเลขาท่ีประชุมตามท่ีไดรับมอบหมาย และจัดทํารายงานการประชุม 

 

2.2 แนวคิด ทฤษฎี 

2.2.1 แนวคิดการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) 

การเพ่ิมผลผลิต(Productivity) หมายถึง อัตราสวนระหวางผลผลิตท่ีได (Output) กับปจจัยนําเขา 

(Input) ในการผลิตนั้นๆ เชน วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เปนตน หรืออาจกลาวไดวาขีดความสามารถในการ

ผลิตของปจจัยการผลิตหนึ่งวาจะกอให เกิดผลผลิตเทาใด (วิฑูรย สิมะโชคดี , 2555) ซ่ึงอาจเกิดจาก

ประสิทธิภาพจากการทํางานของแตละบุคคลและองคการดวย 

ประสิทธิผล (Efficiency) หมายถึง ความสามารถการบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีไดวางไว

โดยใชทรัพยากรต่ําสุด คือ ใชวิธีการใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด โดยมีเปาหมายคือ 

ประสิทธิผล 
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                                    การเพ่ิมผลผลิต       = ผลผลิตท่ีได (Output) 

                       ปจจัยนําเขา(Input)     ลดลง 

 

การผลิตนั้น   ไมใชเฉพาะปจจัยนําเขาท้ังหมดเทานั้นท่ีจะออกมาเปนผลผลิต  จากการศึกษาพบวา

รอยละ 95 เทานั้นมีสวนในการผลิตสินคาหรือบริการ เชน ชั่วโมงการทํางานของพนักงาน  การทํางานของ

เครื่องจักร วัตถุดิบ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในการผลิตเปนปจจัยนําเขาท่ีแทจริง สวนท่ีเหลือถูกใชไป

ในทางท่ีไมกอใหเกิดผลผลิตนั่น คือ การสูญเปลา ซ่ึงเสนอเปนสมการได ดังนี้ 

 

                                    การเพ่ิมผลผลิต     =                            ผลผลิตท่ีได (Output)    เพ่ิมข้ึน 

         ปจจัยนําเขาแทจริง (Input) + การสูญเปลา  

 

การเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดนี้ จึงเปนลักษณะการปลูกผังจิตสํานึก หรือ(Conscious of Mind) ซ่ึงเปน

ความสามารถ หรือ พลังความกาวหนาของมนุษย  ในการท่ีจะแสวงหาแนวทางการปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยูแลวใหดี

ข้ึน โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อท่ีวา มนุษยสามารถทําสิ่งตางๆ ในวันนี้ใหดีกวาท่ีแลวมา 

 

ดังนั้นจะพิจารณาไดวา ความหมายของการเพ่ิมผลผลิตตามแนวคิดทางดานวิทยาศาสตรทาง

เศรษฐกิจและสังคม คือ มีท้ังความหมายดานแคบและดานกวางนั้นครอบคลุมรวบรวมหลายความคิดหลาย

กิจกรรม จําเปนท่ีจะตองใชความพยายามท่ีจะปรับปรุงการเพ่ิมผลผลิตในทุกระดับ เพ่ือความเจริญกาวหนา

ขององคการในการลดตนทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรขององคการโดยรวมอีกดวย 

 

ท้ังนี้หากกลาวถึงข้ันตอนในกระบวนการผลิตท่ีเกิดข้ึนระหวางการผลิตพบวาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ัง

กระบวนการตั้งแตคาวัตถุดิบ คาแรง คาไฟฟา คาเสื่อมสภาพของเครื่องจักร คาขนสง และอ่ืนๆ จะตองนํามา

คิดคํานวณท้ังสิ้นเม่ือไดเปนผลิตภัณฑสินคาแลว 1 ชิ้น 1 บรรจุภัณฑ ซ่ึงหากจะชวยและรักษาใหระบบการ

ผลิตมีคาใชจายลดลงไดในยุคโลกาภิวัฒนหรือยุคสังคมไรพรมแดนแบบปจจุบันนี้ นักวิเคราะหและนักลงทุน

จะตองตระหนักใหมากในการพิจารณาจุดคุมทุนตางๆ ของกระบวนการผลิต  โดยประโยชนของการลด

คาใชจายและการเพ่ิมประสิทธิภาพตามหลัก (7-P-lesses Benefits & Efficiencies) มี ดังนี้ 

1. Paperless : ลด/เลิกการใชกระดาษ โดยใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทน (e-Office) 

2. Processless : ลด/เลิกข้ันตอนการทํางาน โดยใหระบบทํางานแบบตอเนื่องและอัตโนมัติ 

3. Placeless : ลด/เลิกการใชพ้ืนท่ีสํานักงาน โดยทํางานผานสํานักงานเสมือนจริงแทน 
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4. Pollutionless : ลด/เลิกมลพิษและภาวะโลกรอน จากการลดการใชน้ํามัน การสรางเข่ือนผลิต

ไฟฟา และไมตองตัดตนไมมาทํากระดาษ 

5. Powerless : ลด/เลิกการใชพลังงาน จากการไมตองขับรถไปทํางาน ไมตองใชเครื่องปรับอากาศ 

ไมตองใชไฟฟาแสงสวาง ไมตองใชไฟฟาในการพิมพงาน ฯลฯ 

6. Peopleless : ลด/โยกยายพนักงาน ไปทํางานสวนอ่ืนท่ีทาทายมากกวา เพราะระบบจะทํางานใน

สวนท่ีซํ้าซากจําเจใหโดยอัตโนมัต ิ

7. Paymentless : ลด/เลิกคาใชจาย ท่ีเก่ียวเนื่องท้ังหมดจากการลด/เลิกการใชกระดาษ เชน การ

ซ้ือหมึกพิมพ หมึกเครื่องถายเอกสาร คาซอมบํารุงเครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพ การซ้ือตู

จัดเก็บเอกสาร คาเชาพ้ืนท่ีสํานักงาน ฯลฯ  

 
                ท่ีมาของแผนภาพ :   www.efficeservice.com,คณุลักษณะเดนของระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  

                                                 คัดลอกแผนภาพโดย นายตรีเพ็ชร อํ่าเมือง   

แผนภาพท่ี 2 : แผนภาพหลัก (7-P-lesses Benefits & Efficiencies)  

 

 



10 
 

2.2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการผลิตแบบลีน (Lean)  

การผลิตแบบลีน (Lean) มีรากฐานของระบบการผลิตมาจากระบบการผลิตแบบโตโยตาโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือลดตนทุนและเนนขจัดสิ่งตางๆท่ีไมจําเปนออกไปซ่ึงมีแนวคิดพ้ืนฐานคือ การพยายาม

รักษาการไหลของสินคาใหเปนไปอยางตอเนื่องและใชระบบการผลิตแบบ Just in time ซ่ึงมีความหมายวา

ผลิตเฉพาะสิ่งท่ีจําเปนในปริมาณท่ีจําเปนและในเวลาท่ีจําเปน (ประดิษฐ วงศมณีรุง และคณะ, 2552) ระบบ

การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing System) เปนระบบการผลิตท่ีไดรับการยอมรับวาเปนระบบการ

ผลิตท่ีดีโดยมุงเนนเพ่ือกําจัดความสูญเปลา ในกิจกรรมตางๆท่ีสามารถลดตนทุน ลดความสูญเปลา และลดการ

สูญเสียโอกาสทางการผลิตได (Bourkeaw N, 2004) โดย Nickels, William G. (2002) ใหคําจํากัดความของ

การผลิตแบบลีนไววาเปนการผลิตสินคาโดยใชทุกสิ่งในกระบวนการผลิตนอยท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกับระบบ

การผลิตแบบจํานวนมาก 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการผลิตแบบลีน พบความสูญเปลาหรือของเสียท่ีเกิดข้ึนและเปน

อุปสรรคตอการผลิตและเพ่ิมผลผลิตโดยแท เพ่ือขจัดความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนใหหมดไปโดยการจําแนกความ

สูญเปลาท่ีเกิดข้ึนดังนี้ (ปรับปรุงขอมูลจาก สมศักดิ์ แดงติ๊บ, 2559 และ บุญเลิศ คณาธนสาร ,2562) 

ความสูญเปลาท่ีตองกําจัด (8 Wastes: MUDA) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ และ แสดงดังแผนภาพท่ี 3 

1. Defects – งานผิด คือ การทํางานผิดพลาด มีงานเสียเกิดข้ึน ตองทําซํ้าใหม 

2. Overproduction – ผลิตเกิน คือ การผลิตท่ีมากเกินไป เกินกวาความตองการของลูกคา 

เปลืองพ้ืนท่ีจัดเก็บ และ เสียงบประมาณ 

3 Waiting – รอนาน คือ การรอคอยงาน อันเนื่องมาจากกระบวนการกอนหนา หรือข้ันตอน

กอนหนา ความเร็วในการทํางานไมสอดคลองทําใหกระบวนการติดชะงัก 

4. Non-Utilized Talent – ใชคนไมตรงกับงาน คือ การท่ีไมสามารถใชบุคคลท่ีมีความรู 

ความสามารถไดเต็มประสิทธิภาพ หรือ ใชคนไมเหมาะสมกับงาน 

5. Transportation – ขนยายบอย คือ การเคลื่อนยายวัตถุดิบ หรือ สินคาโดยไมจําเปน การ

ขนยายบอยเกินไป ตองใชกําลังคนและใชเวลา 

6. Inventory – สินคาคงคลัง คือ มีการเก็บ Stock วัตถุดิบ หรือ Stock สินคามากเกินความ

จําเปน หรือ สินคาอาจไมถึงมือลูกคา 

7. Motion – การเดิน การเอ้ือม การหัน คือ การเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปนในการทํางาน การ

เคลื่อนไหวบอยจะสงผลทําใหความสามารถในการทํางานมีคาต่ํากวาท่ีควรจะเปน 

8. Extra-processing – ข้ันตอนไรคา คือ งานท่ีมีข้ันตอนมากเกินความจําเปน หรือ คุณภาพ

เกินกวาความตองการของลูกคาทําใหเสียเวลาในการผลิตตอชิ้นงานมากเกิน ทําใหสิ้นเปลือง 
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                ท่ีมาของภาพ 8 Wastes: MUDA : จาก Internet 

 

                            แผนภาพที ่ 3 : 8 Wastes: MUDA 

 

แนวคิด Lean Six Sigma 

Six Sigma คือ เครื่องมือและแนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพในองคกรเพ่ือลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

ในกระบวนการตางๆ ใหเหลือนอยท่ีสุดโดยใชหลักการทางสถิติ และมุนเนนลูกคาเปนหัวใจสําคัญในการแกไข

ปญหาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรวมท้ังลดผลกระทบและคาใชจาย โดยชื่อของ Six Sigma นั้น

ไดมาจากแนวความคิดท่ีวาโอกาสท่ีเกิดข้ึน 3.4 ครั้งตอการผลิตหรือการปฏิบัติงาน 1 ลาน ระดับสมรรถนะ

ขององคกรโดยสวนใหญจะอยูท่ี 2 Sigma หรือ 3 Sigma 

 Six Sigma เปน Productivity Tool (เครื่องมือเพ่ิมผลผลิต) หนึ่งท่ีองคกรหรือบริษัทตางๆ ท่ัวโลก

นิยมนํามาใชเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจเปนเครื่องมือการปรับปรุงการบริหารท่ีมุงเนนใน

การลดความผิดพลาด ลดความสูญเปลา และลดการแกไขตัวชิ้นงาน และสอนใหพนักงานรูแนวทางในการทํา

ธุรกิจอยางมีหลักการ และจะไมพยายามจัดการกับปญหาแตพยายามกําจัดปญหาท้ิงโดยการจะบรรลุกลยุทธท่ี

สําคัญของ Sigma ไดจะเก่ียวของกับข้ันตอน 5 ข้ันตอนซ่ึงประกอบดวย Define – Measure – Analyze – 

Control ดังแผนภาพตอไปนี้ 

 

 



12 
 

 
 

ท่ีมาของภาพ : เอกสารประกอบการบรรยายของ สถาบันเพ่ิมผลผลติแหงชาติ 

 

แผนภาพท่ี 4 :  Six Sigma 5 ข้ันตอน (DMAIC)  

 

ยุทธวิธี  Six Sigma 5 ข้ันตอน (DMAIC)  

   

      1. Define คือ ข้ันตอนของการกําหนดปญหา เลือกการปรับปรุงหรือออกแบบ ท้ังนี้เนนความตองการ

ของลูกคาเปนหลัก เพ่ือใหโครงการท่ีเลือกจะทํานั้นเปนเรื่องสําคัญ ๆ จริง ทําแลวคุมคา ตรงประเด็น ไม

เสียเวลาเปลา  

2. Measure คือ ข้ันตอนการวัด เชน วัดความสามารถของกระบวนการวัดของเสีย วัดประสิทธิผล 

หรือท่ีสามารถวัดผลได ฯลฯ เพ่ือนํามาวิเคราะหตัวแปรตาง ๆ  

3. Analyze คือ ข้ันตอนการวิเคราะห (จากขอมูลท่ีวัดมาได) เพ่ือหาหรือพิสูจนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสุด

ในระบวนการ (Key Process Variables) ท่ีเปนตนตอสาเหตุของปญหา ในข้ันตอนนี้ถือวาสําคัญมากเพราะ

ถาหาตัวแปรไมเจอ หรือหาผิดก็ไมอาจจะปรับปรุง หรือปรับปรุงผิด  

4. Improve คือ ข้ันตอนการปรับปรุง หลังจากท่ีเราจับตัวแปรท่ีมีผลมาก ๆ หรือสําคัญๆ ไดแลว เรา

ก็ลงมือแกไข/ปรับปรุง เพ่ือขจัดสาเหตุท่ีวิเคราะหได หรือในการออกแบบข้ันนี้จะเปนการออกแบบ

กระบวนการ/ผลิตภัณฑเพ่ือขจัดหรือควบคุมตัวแปรท่ีวิเคราะหได   

5. Control คือ ข้ันตอนการควบคุม เพ่ือใหกระบวนการนั้นนิ่ง ทําใหสมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหเกิด

ขอบกพรองอีก 

 

 ดังนั้น เม่ือการเปลี่ยนแปลงในโลกของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามชวงของเวลา โดยมีปจจัยท่ี

สําคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงปจจัยเหลานี้สงผลกระทบท้ังดาน

บวกและลบ ทําใหผูประกอบธุรกิจปรับตัวใหเกิดความสมดุล อาจมีผลทําใหตนทุนในการดําเนินงานสูงข้ึนได
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สวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของผูบริโภค  ผูผลิตจึงตองคํานึงในเรื่องการผลิตและสงมอบสินคาและการบริการ 

ใหครบ ถูก และทันเวลา  ซ่ึงการดําเนินการโดยแนวคิด Six Sigma จะสามารถชวยจัดการปญหาอยางตรงจุด 

และสรางมูลคาเพ่ิมแกธุรกิจ เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนได 

 

2.2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการคิดเชิงวิเคราะห 

การคิดเชิงวิเคราะห คือ ความสามารถในการจําแนกองคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวาง องคประกอบเหลานั้นเพ่ือคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของ

สิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยยึดหลักการตั้งคําถาม 5W1H (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2549) ในการคิดวิเคราะหแบบแก

ปญหาเพ่ือใชในข้ันตอนของการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานมีรายละเอียด ดังนี้  

Who - ใคร (ในเรื่องนั้นมีใครบาง)  

What - ทําอะไร (แตละคนทําอะไรบาง)  

Where - ท่ีไหน (เหตุการณหรือสิ่งท่ีทํานั้น อยูท่ีไหน)  

When - เม่ือไหร (เหตุการณหรือสิ่งท่ีทํานั้น ทําเม่ือ วัน เดือน ปใด)  

Why - ทําไม (เหตุใดจึงไดทําสิ่งนั้น หรือ เกิดเหตุการณนั้นๆ) 

How - อยางไร (เหตุการณหรือสิ่งท่ีทํานั้น ทําเปนอยางไรบาง) 

การคิดวิเคราะหดวยเทคนิค 5W1H นี้จะสามารถไลเรียงความชัดเจนในแตละเรื่องท่ีผูวิจัยหรือ

ผูวเิคราะหกําลังคิดไดเปนอยางดี ทําใหเกิดความครบถวนสมบูรณ ดังนั้นในบางครั้งหากเริ่มงานวิเคราะห คิด

อะไรไมออกควรเริ่มตมดวยการตั้งคําถามจากตัวเองโดยใชคําถาม 5W1H โดยเรียงลําดับความสําคัญซ่ึงจะเปน

จุดเริ่มตนของกระบวนการคิดวิเคราะหได 

   

2.3 องคประกอบของระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสโดยท่ัวไป  

 

          ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 2 ระบบยอย ไดแก ระบบบริหารวาระการประชุม และ

ระบบควบคุมการประชุม ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ระบบบริหารวาระการประชมุ  

-  มี User Interface แบบ Web-Based Application สามารถใชงานกับขอมูลการ

ประชุมท่ีอยูในรูปแบบของเอกสาร Word Document (.Doc), Adobe Acrobat 

(PDF) และ ไฟลรูปภาพนามสกุล .JPG ไดเปนอยางดี 

- สามารถสืบคน เอกสาร ท่ีใชในการประชุมท้ังปจจุบันและการประชุมในอดีตได  
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- สามารถบันทึกรายงานการประชุม และมติ ท่ีประชุมเขาสูระบบในระหวางท่ี

ดําเนินการประชุมไดทันที 

- รองรับการกําหนดสิทธิ์ ในการใชงานในระดับตางๆ ผานรหัสผูใช และรหัสผาน  

- สามารถท่ีจะบันทึกขอมูลการประชุมพรอมรายงานการประชุม และมติท่ีประชุมลง

แผน CD แจกแกผูเขารวมประชุมไดตามท่ีตองการได 

2. ระบบควบคุมการประชุม  

- ผูเขารวมประชุมสามารถเรียกดูขอมูลการประชุมท่ีกําลังนําเสนอในท่ีประชุมผาน

หนาจอ คอมพิวเตอรของตนเอง โดยไมจําเปนตองเปดขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงการ

ควบคุมการนําเสนอขอมูลดังกลาวไปยังหนาจอผูเขารวมประชุมจะกระทําโดยผู

ควบคุมระบบ  

-  ผูควบคุมระบบสามารถทํางานไดอยางงายดายผานโปรแกรมในรูปแบบ Graphic 

User Interface นอกจากนั้น ระบบยังมี Hot Key สําหรับใชในการควบคุมการ

นําเสนอขอมูลใหกับผูเขารวมประชุมไดอยางสะดวกรวดเร็ว  

 - มีระบบ function ท่ีเปดใหผูเขารวมประชุมสืบคน เรียกดูขอมูลดวยตนเองโดยไม

ผานการควบคุมของผูควบคุมระบบได  

 - ผูควบคุมระบบสามารถสงวาระการประชุมตางๆ ในรูปแบบของสัญญาณภาพ จาก

หนาจอผูควบคุมไปปรากฏบนหนาจอเครื่องผูเขาประชุมทุกเครื่องภายในระบบหรือ

เครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งภายในระบบได  

- ในกรณีท่ีมีการนําเสนอขอมูลจากไฟลขอมูลท่ีนํามาโดยผูเขารวมประชุม ซ่ึงไมได

จัดเตรียมไวในระบบบริหารวาระการประชุมลวงหนา ผูควบคุมระบบสามารถท่ีจะสง

ขอมูลดังกลาวจากหนาจอของผู เขารวมประชุมทานนั้น ไปปรากฏบนหนา

จอคอมพิวเตอรของผูเขารวมประชุมทานอ่ืนๆ ในระบบไดอยางสะดวก งายดาย  

- ผูควบคุมระบบสามารถท่ีจะตัดสัญญาณภาพหรือหยุดการสงขอมูลใหเครื่องผูเขา

ประชุมเครื่องใดเครื่องหนึ่งภายในระบบไดทันที 

  

          นอกจากนี้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกสยังสามารถปรับเปลี่ยนระบบยอยหรือเพ่ิมเติมคุณสมบัติตาม

ความเหมาะสมหรือตามความตองการของแตละหนวยงานท่ีประสงคจะนําระบบประชุมอิเล็กทรอนิกสไป

ใชไดอีกดวย  

 

  หลักเกณฑการทํางานของระบบ 

ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสเปนระบบท่ีสนับสนุนการประชุมโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขา

มาชวยตั้งแตกระบวนการการวางแผนการประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม การ

ดําเนินการประชุม การควบคุมระยะเวลาการประชุม ตลอดจนการสรุปการผลประชุม โดยท่ีหนวยงานตน
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สังกัดจะจัดเตรียมวาระการประชุม ซ่ึงอาจอยูในรูปของแฟมขอมูลหรือเอกสาร ซ่ึงขอมูลเอกสารดังกลาวจะถูก

แปลงเปนแฟมโดยการสแกนดวยสแกนเนอรความเร็วสูง จากนั้นเจาหนาท่ีจะนําแฟมขอมูลเขาสูฐานขอมูล

ผานโปรแกรมจัดปอน และกําหนดหัวขอวาระการประชุม เม่ือนําวาระเขาครบเสร็จสิ้นแลว สามารถจะสั่งการ

เพ่ือสําเนาวาระลงสูซีดีรอมได ซ่ึงในระหวางการประชุม ผูเขารวมประชุมจะตองทําการล็อกอินเพ่ือเขาสูระบบ 

โดยการปอนชื่อบัญชีและรหัสผานเพ่ือเขาสูระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส และเริ่มทําการประชุมตอไป หลักการ

ท่ัวไปในการประชุมดวยระบบ e -Meeting มีดังนี้ 

1. สํารวจเพ่ือกําหนดวันประชุม (โดย ประธาน หรือ เลขานุการท่ีประชุม) 

2. สงระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการทุกคน (โดย เลขานุการท่ีประชุม) 

3. กอนการประชุม 3 วัน  เลขานุการท่ีประชุมจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม  

4. วันประชุมดําเนินการประชุมดวยระบบ  

5. สิ้นสุดการประชุม รับรองรายงานการประชุม  

6. เผยแพรรายงานการประชุมใหกับบุคลากรหรือผูท่ีเก่ียวของ  

 

ระบบการประชุมแบบ e-Meeting 

 

ท่ีมาของแผนภาพ :  ดัดแปลงจากตนแบบ“ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)” การจัดการความรู 

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   30 มี.ค.2554 

 

แผนภาพที ่5  : Process การจัดประชุมแบบ e- Meeting โดยทั่วไป 
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จากแผนภาพขางตนสามารถอธิบายข้ันตอนการประชุมระบบ e-Meeting โดยกําหนดเปนข้ันตอน ไดดังนี้ 

1. ข้ันตอนเตรียมการประชุม หรือ กําหนดการประชุม ไดแก 

• การกําหนดหัวขอการประชุม และกําหนดผูเขารวมการประชุม  

• กําหนดวันและเวลาการจองหองประชุม  

• กําหนดวาระการประชุม  

• การเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 

2. การสงวาระการประชุมและหนังสือเชิญผานระบบ e-mail หรือ แจงเตือนดวยระบบ SMS 

3. ตรวจสอบความถูกตองของระเบียบวาระท่ีใชในการประชุม 

4. ข้ันตอนเริ่มการประชุมและในระหวางการประชุม ไดแก การจดบันทึกการประชุม เรียกดูขอมูล 

เอกสารประกอบการประชุม 

5. ข้ันตอนการดําเนินงานหลังเสร็จสิ้นการประชมุ รายงานการประชุม 

• บันทึกผลการประชุม 

• บันทึกรายการคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

• การรับรองรายงานการประชุม 

• การพิมพรายงานการประชุมหลังจากการรับรองรายงานการประชุมแลว 

• การเผยแพรรายงานการประชุมใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบมติท่ีประชุมเพ่ือท่ีจะนําไปปฏิบัติ

ตอไป 

 

วิธีปฏิบัติการจัดประชุมแบบเดิมจากอุดมคติ 

 
 

                         แผนภาพท่ี 6 : รูปแบบการจัดการประชุมโดยท่ัวไป 
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จาก แผนภาพการประชุมขางตนเปนรูปแบบการจัดการประชุมซ่ึงเปนการจัดการประชุมโดยท่ัวไป 

สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. ผูบริหารใหขอมูลเก่ียวกับหัวขอการประชุม และขอบขายของการประชุมรวมท้ังขอมูลท่ี

มีความเก่ียวของกับผูเขารวมประชุม 

2. เลขานุการนําขอมูลท่ีไดมาเพ่ือเตรียมจัดทําวาระกอนการประชุมโดยการสื่อสารทํา

จดหมายเชิญประชุม เชิญคณะกรรมการผูเขารวมประชุม  เชิญผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ัง

หนวยงานภายใน และ หนวยงานภายนอก ทําการจองหองประชุม 

3. ผูเขารวมประชุมตอบรับเขารวมการประชุมแจงกลับท่ีเลขานุการรวมรวมจํานวนผูตอบ

รับเขารวมการประชุม 

4. เลขานุการท่ีประชุมเตรียมขอมูลรายละเอียดท่ีใชในการประชุม เตรียมแฟมท่ีใช

ประกอบการประชุมและเอกสารตางๆ ประกอบการประชมุ  

5. รายงานผลการดําเนินการเตรียมการประชุมใหผูบริหารรับทราบ 

6. เม่ือถึงวันประชุมตรวจสอบผูมารวมประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม 

 

การพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 
 

 

แผนภาพท่ี 7 :  รูปแบบการจดัการประชุมท่ีพัฒนาใชในปจจุบัน ดวยการสงผานระบบ NAS-OP 
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 จากแผนภาพขางตน จะพบวารูปแบบของการประชุมท่ีพัฒนาใชในปจจุบันเปนแบบระนาบเดียวกัน

โดยใชโปรแกรมท่ีงาย สั้น กระชับไมมีความซับซอน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 

1. ผูบริหารทุกฝายเสนอวาระเก่ียวกับการประชุม สงแบบเสนอวาระใหเลขานุการรวบรวม

วาระ 

2. เลขานุการท่ีประชุมรวบรวมวาระแลวจัดทําระเบียบวาระเสนอผูบริหาร (รองอธิการบดี

ฝายบริหาร) พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความเรงดวน ทําการยืนยันวาระการ

ประชุมกับเลขานุการท่ีประชุม 

3. เลขานุการท่ีประชุมจัดทําไฟลการประชุมดวยการแปลงเปน PDF. แลวสงเขาระบบ 

NAS-OP สงไปใน e-Mail ของผูบริหารซ่ึงเปนคณะกรรมการท่ีเขารวมการประชุม 

รวมท้ังเลขานุการผูบริหารทุกคนดวย 

4. คณะกรรมการบริหารสามารถเปดไฟล PDF. เพ่ือศึกษาขอมูลกอนการประชุม 

5. คณะกรรมการสามารถประชุมดวยการเปด e-Mail ดวยการเปดไฟล PDF. สามารถ

ประชุมไดอยางตอเนื่อง 

 

2.4 ความหมายของ NAS SYSTEMS และการทํางานของระบบ 

 NAS: (Network Attached Storage) เปนระบบแหลงเก็บขอมูลบนเน็ตเวิรค ท่ีกําหนดผู ท่ีจะใช

ระบบ ใหเขาถึงไดท้ังจากท่ีไกลๆ หรือใกลๆ ซ่ึงสามารถเก็บขอมูล หรือไฟลขนาดใหญๆ ไดเชน หนัง เพลง 

หรือรูปภาพ และอ่ืนๆ โดยไมตองหวงวาจะเปลืองพ้ืนท่ีของ HDD หรือ SSD และท่ีสําคัญ คือ สามารถใช

รวมกับ สมารทโฟน และแท็บเล็ตได โดยสามารถใชไดจากระยะไกล ๆ จากตัวเซิรฟเวอร เพียงแตตองการ

อินเตอรเน็ตในการเขาใชงานเทานั้นเอง 

 ในปจจุบันขนาดพ้ืนท่ีของ HDD นั้นจะอยูท่ีประมาณ 1- 5 TB ซ่ึงจะมีพ้ืนท่ีเยอะมากพอสมควร แต

มันไมสามารถเอาขอมูลจากระยะไกล ๆ ได ทําใหหลายบริษัทหันมาเลือกใช NAS กันมากข้ึน เพราะ NAS 

สามารถเพ่ิมเนื้อท่ีไดและยังสามารถใชไดจากระยะไกลโดยใชอินเตอรเน็ตในการเขาถึงฐานขอมูล 

 

การทํางานของระบบ NAS: (NAS SYSTEMS) 

NAS คือ เซิรฟเวอรชนิดหนึ่งท่ีสรางข้ึนสําหรับงานพิเศษ โดยใช Hardware และ Software ท่ี

ออกแบบมาเปนพิเศษ โดยมีสวนประกอบ 3 สวนดังนี้  
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สวนประกอบของ NAS: Network Attached Storage        

 
       

แผนภาพท่ี 8 : แสดงสวนประกอบของ NAS: Network Attached Storage 

 

1. SERVER PART   

        สวน Server Part ทําหนาท่ีประมวลผลขอมูลและควบคุมการทํางานของระบบโดยรวมท้ังหมด ซ่ึงมี

สวนประกอบเหมือนกับ Server โดยท่ัวไป คือ ตัวประมวลผล (CPU) หนวยความจํา (Cache, RAM) เสนทาง

การสงขอมูล (BUS)  

 2. STORAGE PART  

        สวน Storage Part ทําหนาท่ีควบคุมการทํางานของ Hard drive ท้ังหมด โดยมี Disk Controller เปน

ตัวควบคุม 

3.  NETWORK PART  

        สวน Network Part ทําหนาท่ีเชื่อมตอกับระบบเครือขายภายนอก โดยมี Network Interface Card 

หรือ NIC เปนตัวตัวควบคุมการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย  

 NAS Storage โดยท่ัวไปจะมีความสามารถดังตอไปนี ้

          - สามารถสราง Folder สวนตัวสําหรับผูใชงานแตละคน ใหแตละคนสามารถใชงานรวมกัน

ระหวางหลาย ๆ อุปกรณ โดยกําหนดพ้ืนท่ีสูงสุดสําหรับแตละคนได 
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- สามารถสราง Folder แชรสําหรับกลุมผูใชงานแตละคน ใหแตละคนท่ีมีสิทธิ์สามารถเขียนและ

อานไฟล 

- สามารถกําหนดสิทธิ์ใหผูใชงานแตละคนมองเห็น Folder ท่ีแตกตางกันตามฟงกชันการทํางาน

ได 

- สามารถสรางเปน Shared Folder หรือ Drive ท้ิงไวในเครื่องของผูใชงานไดทันที ทําใหงายตอ

การเรียกใชงาน 

  

NAS Storage ระดับองคกร หรือระดับสูง อาจจะมีความสามารถอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ดังตอไปนี้ 

             - สามารถทํา Deduplication ชวยลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บไฟลซํ้าซอนได 

             - สามารถทําการ Scan Virus ในไฟลท่ีอยูบน NAS Storage ได 

             - สามารถทําการสํารองขอมูลและกูคืนขอมูลสําหรับไฟลท่ีสําคัญ ๆ ได 

             - สามารถทําการสํารองขอมูลขามสาขา เพ่ือรองรับเหตุภัยพิบัติตาง ๆ ได 

             - สามารถเรียกใชไฟลผานหนาเว็บไซตได 

             - สามารถรองรับการใชงานรวมกับ Server เปนหม่ืน ๆ ถึงลาน ๆ เครื่องได 

 

2.5 งานวิเคราะหหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ชุติมา  หงษวิเศษ. ไดทําการศึกษาวิจัย เก่ียวกับการพัฒนาระบบการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบ

อิเล็กทรอนิกสเพ่ือใชในการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยใชพัฒนาระบบนี้เพ่ือรวบรวมเอกสาร ลดข้ันตอนการ

จัดทําเอกสารและสงวารสารซ่ึงผลการวิจัยพบวา ความเขาใจและการยอมรับเก่ียวกับระบบการประชุม

คณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส อยูในระดับปานกลาง ปจจัยหนึ่งในการพัฒนา คือจะตองวิเคราะหความรู

ความสามารถในการใชสื่อสารสนเทศ ของทานมีความรูความสามารถไมเทากันเปนตน 

 

พชร อุไรพงษ (2556) ทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปรับปรุงสายการผลิตตามการผลิตแบบลีนโดย

อาศัยการจําลองสถานการณ: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส งานวิจัยนี้มุงเนนไปท่ีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของสายการผลิตของโรงงานผูผลิตชิ้นสวนฮารดดิสกไดรฟแหงหนึ่ง โดยอาศัยหลักการของลีน 

และหลักวิเคราะหความสูญเปลาดวย VSM ผลการวิจัยพบวาสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิต

เพ่ิมข้ึน 19.53% อัตราผลผลิตเพ่ิมข้ึน 42.7% และสามารถลดปริมาณงานระหวางกระบวนการผลิตโดยเฉลี่ย

ได 1.27% ของปริมาณการผลิตท้ังหมด 

 

เบญญาดา ธนาภวภัทร และ จตุพร สังขวรรณ (2555,บทคัดยอ) ทําการศึกษา เรื่อง ความคิดเห็น

ท่ีมีตอประสิทธิภาพการนา ระบบไรเอกสาร(Paperless) มาใชในการสงออกของบริษัท จีโอดิส วิลสันไทย 
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จํากัด  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับและ เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอประสิทธิภาพใน

การนําระบบไรเอกสาร (Paperless) มาใชในการสงออกของ บริษัท จีโอดิส วิลสันไทย จํากัด ประชากรท่ีใช

ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงาน ในบริษัท จีโอดิส วิลสันไทย จํากัด จํานวน 65 คน ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเปน  แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ยคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     

ผลการศึกษาพบวาประชากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง  25 -30 ป  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเทา  มีตําแหนงพนักงานท่ัวไป โดยมีระยะเวลาในการทํางาน 1-3 ป และ 6 ปข้ึนไป ความคิดเห็น

ของประชากรท่ีใชในการศึกษาท่ีมีตอประสิทธิภาพในการนา ระบบไร เอกสาร (Paperless) มาใชในการ

สงออกในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความประหยัดและความคุมคา 

ดานความสะดวกรวดเร็ว และดานคุณภาพและความตอเนื่องของระบบมีผลตอความคิดเห็นอยูในระดับ มาก

ท่ีสุด ดานความปลอดภัยของขอมูลมีผลตอ ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มี

ระดับความคิดเห็นท่ีมีตอประสิทธิภาพในการนําระบบไรเอกสาร (Paperless) มาใชในการสงออกของบริษัท 

จีโอดิส วิลสันไทย จํากัด ในภาพรวมแตกตางกัน 

 

สุภาวัลย พวงศิลป. (2555, บทคัดยอ) การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการ

ใชงานระบบ Paperless ตามทัศนะของเจาหนาท่ีผูให บริการ และผูรับบริการ ประชากรท่ีใชในการศึกษา   

ครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวยเจาหนาท่ีใหบริการระบบ Paperless จํานวน 25 ราย และผู รับ

บริการจํานวน 75 ราย รวม ท้ังสิ้นจํานวน 100 ราย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา ผลจาก

การศึกษาพบวา เจาหนาท่ีผูใหบริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ Paperless ในดานความ 

รวดเร็วและดานความสามารถในการใหบริการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 3.80 และ 3.71 

ตามลําดับ) และ ผลจากการศึกษาพบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพของระบบ Paperless ใน

ดานคุณภาพ และ ความสามารถในการใหบริการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู ในระดับ มาก (คาเฉลี่ย 3.79 และ 

3.66 ตามลําดับ) นอกจากนี้เจาหนาท่ีผูใหบริการระบบ Paperless และผูรับบริการ มีความเห็นสอดคลองกัน

ในเรื่องของคาใชจาย และความยืดหยุนในการใหบริการยังขาดประสิทธิภาพ และตอองการการปรับปรุงแกไข 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ Paperless ในการใหบริการอยางสูงสุดเนื่องจากดานคาใชจายและดานความ

ยืดหยุนในการใหบริการนั้น ถือวา เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอระดับความพึงพอใจของเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

และผูรับบริการ นอกจากนี้ยังสามารถสงผลกระทบไปถึงการวิเคราะหประสิทธิภาพของระบบ Paperless อีก

ดวย 

  

อธิตา ออนเอ้ือน, นวลศรี เดนวัฒนา .(2555,บทคัดยอ) ขอมูลท่ีใชเพ่ือเปนหลักฐานในการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานของหนวยตรวจประเมินตางๆ จะถูกบันทึกไวใน

เอกสารประกอบการประชุม การสืบคนสาระหลักฐานจากเอกสารดังกลาวตองมีการจัดเก็บ อยางเปนระบบท่ี

สามารถสืบคนไดโดยสะดวก โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารรายงานการประชุมตางๆ มักจะถูกใชเปนหลักฐาน
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แสดงใหเห็นกระบวนการทํางานของคณะกรรมการ ความสามารถในการบริหารงาน การกํากับติดตาม และ 

ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือใหสามารถจัดเก็บหลักฐานในการประชุมอยางเปนระบบและงายตอ

การสืบคน สถานศึกษาสามารถประยุกตซอฟตแวรระบบจัดการประชุมท่ีไดออกแบบ ใหมีการเก็บขอมูลอยาง

เปนระบบในฐานขอมูลการประชุม  ในบทความนี้ไดนําเสนอกระบวนวิธีในการประยุกตใชซอฟตแวร ระบบ

จัดการประชุมท่ีมีคุณสมบัติท่ีกลาวถึง เพ่ือชวยงานเลขานุการในการจัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวกับการประชุม 

รวมถึง การจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ อันจะทําใหสามารถคนหา ขอมูลจากระบบเพ่ือใชประโยชนใน

กิจกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทที่ 3 

วิธีการวิเคราะห 

3.1 แหลงขอมูล 

 ขอมูลและจํานวนแฟมท่ีเกิดข้ึนในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2557 - 

2560 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 

 การวิเคราะหในครั้งนี้ มี ข้ันตอนของการดําเนินงานซ่ึงประกอบดวยข้ันตอนสวนยอยๆ โดยมี

รายละเอียดสวนตางๆ ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 : ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยหรืองานวิเคราะหซ่ึงเก่ียวของกับเครื่องมือท่ีจะนํามาใช

ในการวิเคราะหเพ่ือท่ีจะสามารถชวยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการประชุมโดยใชหลักการตั้ง

คําถาม 5W1H ในการวิเคราะหปญหาท่ีตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  การวิเคราะหปญหาโดยใช 5W1H ดังนี้ 

5W1H คําถาม คําตอบ 

Who ใครเปนผูรับผดิชอบ ผูบริหารและเลขานุการท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

What อะไรคือปญหา เสียเวลาในการบริหารจัดการประชุม, มีปริมาณกระดาษท่ีเกิดข้ึนจํานวนมากในการ

ประชุม, มีตนทุนในการบริหารจัดการประชุม และการบริหารจัดการกําหนดวาระท่ีเขา

ประชุม 

Where เกิดข้ึนท่ีไหน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ช้ัน 5 หองประชุม 515 สํานักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล และ หนวยเลขานุการผูบริหาร 

When เกิดข้ึนเมื่อไหร ทุกๆ อังคารท่ี 2 - 4 ของเดือน ตั้งแตเวลา 13.00 -16.00 น. 

Why ทําไมถึงเปนปญหา มีการจัดการประชุมเกิดข้ึนเปนประจําทําใหการบรรจุวาระเขาสําหรับการประชุม มี

ระยะเวลาท่ีใชสําหรับการประชุม จํานวนผูท่ีตองจัดทําแฟมเตรียมใชสําหรับการประชุม 

และปริมาณกระดาษท่ีเกิดข้ึนในการประชุม 

How ทําการสั่งการ 

ดําเนินการ 

จัดการอยางไร 

1.เวียนแจงเอกสารใหเสนอวาระและสงกลับเพ่ือบรรจุวาระท่ีใชสําหรับการประชุม 

2.กําหนด date line ในการเสนอวาระเพ่ือจัดลําดับวาระการประชุมตามหัวขอการ

ประชุม เสนอผูบริหารพิจารณาวาระการประชุม 

3.แปลง File เปน PDF.เพ่ือใชสําหรับการประชุม โดยประชุมจากระบบผาน Notebook 

                                                                                                                                        

จากตารางท่ี 1  พบปญหาวาเสียเวลาในการบริหารจัดการประชุม, มีปริมาณกระดาษท่ีเกิดข้ึนในการ 

ประชุม, มีตนทุนในการบริหารจัดการประชุม (จํานวน เจาหนาท่ีท่ีมาทําแฟมสําหรับใชในการประชุมฯ) และ

การบริหารจัดการกําหนดวาระท่ีเขาประชุม รวมท้ังเวลาท่ีใชสําหรับการประชุมฯ 
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 สวนท่ี 2 : พิจารณาเพ่ือศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนตามกระบวนการแตละข้ันตอนของการประชุม โดยหา

แนวทางแกไขปรบัปรงุ ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

1. การเวียนแบบเสนอวาระการประชุมเพ่ือใหผูบริหารเสนอวาระท่ีใชสําหรับการประชุมไมทันเวลา 

ซ่ึงบางครั้งผูบริหารมีภารกิจมากจึงเสนอวาระไมทันกอนปดรับวาระ 2 วันทําการกอนการประชุม

ในครั้งถัดไป 

2. ความสําคัญของวาระการประชุมท่ีบรรจุเขาวาระการประชุมมีปริมาณวาระมากสงผลกับ

ระยะเวลาท่ีใชในการประชุม 

3. ปริมาณกระดาษและเอกสารท่ีใชประกอบการประชุมมีจํานวนเพ่ิมข้ึนมีความสิ้นเปลืองทรัพยากร 

4. เจาหนาท่ีท่ีใชจัดเตรียมแฟมสําหรับการประชุม รวมถึงการจัดทําสําเนาเอกสารตางๆ ท่ีใชในการ

ประชุม 

 

ตารางท่ี 2  ตารางเปรียบเทียบข้ันตอนกระบวนการวิธีแบบเดิมกับวิธีการท่ีปรับปรุงข้ึน 

     กระบวนการท่ีเกิดข้ึนนี้เปนข้ันตอนการคิดเพ่ือการนําไปสูการปฏิบัติ ดังตารางตอไปนี้ 

ขั้นตอนกระบวนการ วิธีการแบบเดิม วิธีการที่ปรับปรุงและนํามาใชงาน 

การเวียนแบบเสนอวาระการประชุม เสนอเพ่ือพิจารณาโดยรอเวลา

จนกวาจะนําเสนอ ข้ึนอยูกับ

ผูบริหารจะเสนอวาระเขามาชาและ

เร็วตางกัน 

ใชแนวคิดแบบ Lean “Just in Time”

กําหนดวันปดรบัวาระโดยใหเลขาถายสําเนา

แจง line เสนอวาระการประชุม 

ความสําคญัของวาระการประชุม จัดตามวาระเดิมท่ีเคยนําเสนอวาระ

มาแลว เพ่ือความตอเน่ืองจากการ

ประชุมเดิม 

จั ด ทํ า  FIFO : First In - Firs Out เส น อ

จัดลําดับเสนอวาระกอน -หลัง พิจารณา

ความสําคัญของวาระท่ีนําเขา โดยปจจุบัน

เรื่องต างๆ จะถูกการพิจารณาจากการ

ประชุมกลุม Cluster กลุมยอยกอนนําเสนอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ตอไป 

ปริมาณกระดาษและเอกสารท่ีใชใน

การประชุม 

นําสําเนาไปถายเอกสาร จัดแฟมตาม

จํานวนผูเขารวมการประชุม 

Scan เอกสารท้ังหมดเปน PDF. File เสมือน

ยกแฟมการประชุม 1 แฟมไปอยูในระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

เจาหนาท่ีท่ีใชจัดเตรียมแฟม ใช เจ าหน า ท่ีคื อ  เลขานุการของ

ผูบริหารแตละฝายเปนผูจัดเตรียม

แฟมประชุมเอง จํานวน 10 คน 

เจาหนาท่ี 2 คน ถานสําเนา 

ใชเจาหนาท่ีจัดทํา เพียง 1 คน 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานประจําเพ่ือวิเคราะหงาน  

เครื่องมือท่ีใชในการปฏิบัติงานประจําเพ่ือวิเคราะหงาน แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 

Hardware 

- Scanner 

- Computer ท่ีสามารถใชงานรวมกับระบบ Internet ได 

- ระบบเครือขาย Internet  

Software 

- Program PDF. 

- Microsoft Office Ver. รองรับระบบการทํางาน 

- Program NAS-OP 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

          เก็บขอมูลจากแฟมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลประจําปตั้งแตป 2557-2560 

ยอนหลังรวม 4 ป โดยรวบรวมเปรียบเทียบจํานวนครั้งท่ีประชุม  จํานวนวาระท่ีใชในการประชุมซ่ึงมีความ

สอดคลองกับปริมาณกระดาษท่ีใชสําหรับการประชุม รวมท้ังเอกสารท่ีแนบประกอบการประชุมในแตละครั้ง

ดวย ท้ังนี้เพ่ือเปนการประชุมแบบ Paperless การควบคุมลดปริมาณการใชกระดาษจึงเปนตัวชี้วัดท่ีชัดเจน

ท่ีสุดในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานในครั้งนี้ 

 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห  

 ขอมูลสถิติจากกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณกระดาษท่ีใชในการจัดการประชุมปริมาณ

กระดาษท่ีใชแนบประกอบการประชุม ซ่ึงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนแปรผันสูงข้ึนตามจํานวนครั้งท่ีประชุมในแตละป

เม่ือนํามาแสดงผลเปรียบเทียบกันตลอดระยะเวลา  4 ป ท่ีผานมานั้น 

 

3.6 วิธีการวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอ 

 การวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้คือการนําขอมูลท่ีไดจากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานของการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ e-Meeting ท่ีไดดําเนินการแลวตามกระบวนการและวิธีท่ี

ปฏิบัติเพ่ือศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนกระบวนการ

ปฏิบัติงานแบบเดิมของการประชุมคณะกรรมการบริหาร  รวมท้ังสถิติการใชกระดาษเอกสารประกอบการ

ประชุมตามแนวทางการประชุมแบบ Paperless ซ่ึงมีการดําเนินงานดังนี้ 
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3.6.1 วิธีการดําเนินการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานของการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 

1. ศึกษาขอมูลเก่ียวกับระบบการประชุมแบบ e - Meeting เพ่ือใหเกิด Paperless 

2. จัดหารูปแบบของโปรแกรมการประชุมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกใหผูบริหารได 

3. ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีกองเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปรึกษารายละเอียดรูปแบบ 

Concept ของการประชุมระบบ e-Meeting 

4. กําหนดผูรับผิดชอบในการดูแล ทําเอกสารประกอบการประชุมและสงขอมูลเอกสารการ

ประชุมผานระบบ NAS-MU 

5. เชื่อมโยงคณะกรรมการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเลขานุการ

ผูบริหารทุกคนและผูท่ีเก่ียวของ 

6. จัดเตรียมไฟลการประชุม PDF. พรอมท้ัง Up-date ขอมูลรวมท้ังเอกสารประกอบการ

ประชุมใหเปนปจจุบันมากท่ีสุดกอนการประชุมจะเริ่มข้ึน 

  

3.6.2 แนวทางในการดําเนินงานและการนําไปปฏิบัติใชงานจริง  

1. นํานโยบายเรื่องการลดปริมาณกระดาษท่ีเกิดจากแฟมท่ีใชประกอบการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติ ซ่ึงเปนดําริจากผูบริหารท่ีถายทอดลงมาเพ่ือ

นําไปปฏิบัติอยางเครงครัดใหเกิดเปนรูปธรรม 

2. หัวหนางานฯ และ หัวหนาหนวยมีหนาท่ีรับผิดชอบในการไปศึกษาระบบการประชุมแบบ 

e -Meeting โดยนําโปรแกรมท่ีงาย และสะดวกมาใช โดยควบคุมดูแลระบบการบริหาร

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ Paperless 

3. วางแผนการปฏิบัติงานการประชุมแบบ e - Meeting โดยมอบหมายเจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ี

เปนเลขานุการท่ีประชุม เปนผูรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยท้ังระบบ อาทิจัดทําวาระท่ีเสนอในท่ีประชุม แปลงไฟลเปน PDF. จัดสง

ระเบียบวาระรวมท้ังไฟลท่ีใชในการประชุมถึงผูบริหาร และเลขานุการผูบริหารทุกคน จด

รายงานการประชุม สงมติท่ีประชุมใหผูเก่ียวของตอไป เปนตน 

4. จัดสงไฟลท่ีใชประชุมในไลนกลุมเลขานุการผูบริหารโดยปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

ท่ีสุด 

5. ลดปริมาณผูจัดทําแฟมการประชุม ลดเวลาในการดําเนินงาน ลดทรัพยากรตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึน 
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6. มีการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือ

ใชเปนแนวทางมนการปฏิบัติงานทดแทนกันไดในอนาคตตอไป 

7. มีการเก็บตัวชี้วัด คือ ปริมาณกระดาษท่ีใชทําแฟมและเอกสารประกอบการประชุม

เปรียบเทียบระหวางป 2557 และ ป 2560 เก็บขอมูล  

8. มีการรายงานผูบริหารตามลําดับชั้น เก่ียวกับการพัฒนาระบบการการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงหนวยงานนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชงานไดอยางเหมาะสมและพรอมพัฒนาระบบใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่องในอนาคต   

 

3.6.3 เครือขายการเชื่อมโยงระบบในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

              ระหวางการประชุม e-Meeting ใชไฟล PDF. 

 

แผนภาพที่ 9 : การเชื่อมโยงของระบบระหวางการประชุม e-Meeting ทีพ่ัฒนาข้ึนใชงาน 
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 จาก Flow Chart ดังกลาวขางตนระบบการเชื่อมโยงการทํางานการประชุม e-Meeting ท่ีใชในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถอธิบายไดดังนี้ 

1. ผูใชระบบ คือ ผูบริหารซ่ึงเปนคณะกรรมการฯ และเปนผูเขารวมประชุมมีสิทธิ์เขาใช

งานผานระบบ โดยเลขานุการท่ีประชุม มีหนาท่ี upload ขอมูลและมีสิทธิในการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอมูลเก่ียวกับการประชุมใหเปนปจจุบันท่ีสุด 

2. Login เขาใชระบบจาก website ของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเขาจาก MU-Webmail 

ของผูเขารวมประชุมทุกคน โดยการ Login เขาใชงานในระบบสามารถเขาไดจาก 

Notebook , tablet หรือ Smart Phone สามารถเขาใชงานได ซ่ึงจะสามารถอํานวย

ความสะดวกใหกับผูบริหารได  สามารถใชงานตามอุปกรณท่ีถนัดอีกดวย 

3. เม่ือเรียกขอมูลการใชงานผานระบบดวยการดึงขอมูลการใชงานจากการควบคุมของ 

Web Server 

4. ขอมูลไฟลท่ีใชในการประชุมจะถูกเก็บไวท่ี Storage Server สามารถเรียกดูขอมูล

ยอนหลังตามความตองการได โดยมีผูควบคุมทําหนาท่ีเปน Upload User  

5. รายงานการประชุมท่ีผานการรับรองการประชุม และมติท่ีประชุมจะถูกเก็บไว ท่ี 

Storage Sever ไดซ่ึงสามารถเรียกดูขอมูลการประชุมยอนหลังไดตามความตองการ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาระบบ 

 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การ

บริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลแบบ Paperless นี้  ซ่ึงผูดําเนินการวิเคราะห

จําแนกตามชวงและข้ันตอนเพ่ือนําเสนอตามกระบวนการในการบริหารจัดการการประชุมดวยการลดข้ันตอน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยลดปริมาณกระดาษท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจัดตามลําดับความสําคัญได 3 ชวง ดังนี้ 

  ชวงท่ี 1 คือ การเตรียมการประชุม 

    - เตรียมวาระการประชุม 

    - จัดแฟมการประชุม 

  ชวงท่ี 2 คือ การดําเนินการระหวางการประชุม 

- อํานวยความสะดวก ประสานงานผูชี้แจงตามวาระการประชุม 

  ชวงท่ี 3 คือ การดําเนินงานหลังสิ้นสุดการประชุม 

- การจัดทําบันทึกรายงานการประชุม  

- แจงมติท่ีประชุมกับผูเก่ียวของ 

 
แผนภาพท่ี 10: ภาพรวมกระบวนการบริหารจัดการประชมุ 

 

ชวงท่ี 1 คือ การเตรียมการประชุม เปนข้ันตอนแรกสําหรับเตรียมความพรอม เตรียมวาระการ

ประชุมจัดแฟมการประชุม สําหรับใชประชุมท่ีเกิดข้ึนจริง 
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แผนภาพท่ี 11 : แสดงรูปแบบการจัดทําแฟมการประชุมแบบบุฟเฟต 

จากแผนภาพขางตน สามารถอธิบายไดเปนข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1: ลําดับท่ี ถึง มีผูปฏิบัติงานจํานวน 1 คน โดยใชระยะเวลาท้ังหมด 5 วันทําการ 

 ข้ันตอนท่ี 2 : ลําดับท่ี  มีผูปฏิบัติงาน 3-5 คน ในการติดตอประสานงาน โดยใชระยะเวลาท้ังสิ้น 

2 วันทําการ ลําดับท่ี  ใชเจาหนาท่ีประมาณ 2 คน ในการถายสําเนาเอกสารท่ีใชประกอบการประชุมตาม

จํานวนผูเขารวมประชุม ซ่ึงกระบวนการในข้ันตอนท่ี 2 นี้เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องจากข้ันตอนแรก 

ข้ันตอนท่ี 3 : ลําดับท่ี  ถึง   มีผูปฏิบัติงานท้ังสิ้น 10 คน ซ่ึงเปนเลขานุการผูบริหารรวม

รับผิดชอบทําแฟมและจัดแฟมประชุมตามวาระเพ่ือเสนอผูบริหารเอง และผูถายสําเนาเอกสารอีก 2 คน 

สําเนาตามจํานวนผูเขารวมประชุม วิธีปฏิบัติ คือ การนําเอาระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมมา

จัดวางเรียงจนครบวาระท่ีใชประชุมแลวเลขานุการผูบริหารหยิบจัดแฟมเองเพ่ือเสนอผูบริหารตอไป ซ่ึงใน

หนวยเลขาฯ เรียก “แบบบุฟเฟต” 
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              สรุปข้ันตอนท่ี 1 ภาพรวมในข้ันตอนนี้มีปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของในกระบวนการ คือ ผูปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา และปริมาณกระดาษท่ีเกิดข้ึนในการประชุมแตละครั้ง 

ชวงท่ี 2 คือ การประชุมเปนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เกิดข้ึนในหอง

ประชุม 515  ตึกสํานักงานอธิการบด ี 

 
 

แผนภาพท่ี 12 : แสดงการดําเนินการระหวางการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

จากแผนภาพขางตน สามารถอธิบายไดเปนข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 

   ข้ันตอนท่ี 1: ลําดับท่ี และ มีผูปฏิบัติงานตามลําดับท่ี  1 คน ควบคุมวาระการประชุม 

ตามผูบริหารท่ีทําหนาท่ีเลขาท่ีประชุมในลําดับท่ี  โดยประธานท่ีประชุม คือ อธิการบดี 

    ข้ันตอนท่ี 2 : ลําดับท่ี ถึง  ในการปฏิบัติงานในข้ันตอนนี้มีระยะเวลามาเปนตัวกําหนดการ

ประชุมดําเนินไปอยางชาหรือเร็วนั้นแปรผันไปตามจํานวนวาระท่ีเสนอเขาท่ีประชุม และการสรุปหาขอยุติของ

ผูบริหารในแตละวาระของการประชุม 

           สรุปข้ันตอนท่ี 2  ภาพรวมในข้ันตอนนี้มีปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของโดยตรงคือ เวลา  ระยะเวลาในการ

ดําเนินการประชุม และจํานวนวาระท่ีเสนอเขามา  
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 ชวงท่ี 3 คือ การดําเนินงานหลังส้ินสุดการประชุมในแตละครั้ง ผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุม

ดําเนินการ ดังแผนภาพ ตอไปนี้ 

 
แผนภาพท่ี 13: แสดงการทําบันทึกรายงานการประชุมและแจงมติท่ีประชุม  

หลังเสร็จสิ้นการประชุมแลว 

จากแผนภาพขางตน สามารถอธิบายไดเปนข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 

           ข้ันตอนท่ี 1: ลําดับท่ี ถึง  ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมทําการถอดเทปการ

ประชุมพิมพรางรายงานการประชุมเสนอหัวหนางานตรวจสอบ และสงคืนแกไข แลวเสนอผูชวยเลขาท่ีประชุม

ฝายบริหารดําเนินตรวจสอบความถูกตองตามลําดับตอไป 

          ข้ันตอนท่ี 2 : ลําดับท่ี และ ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมแกไขรายงานการ

ประชุมตามท่ีไดพิจารณาแลวสงผูบริหารเพ่ือตรวจสอบเพ่ือเขาวาระรับรองรายงานการประชุมในครั้งถัดไป 

         ข้ันตอนท่ี 3 : ลําดับท่ี  และ ผูปฏิบัติงานท่ีทําหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุมทําบันทึกสรุปมติท่ี

ประชุมท่ีผานการรับรองรายงานการประชุมแลวแจงผูบริหารหรือผูเก่ียวของทราบหรือนําไปปฏิบัติตอไป 

         สรุปข้ันตอนท่ี 3  ภาพรวมในการปฏิบัติงานในข้ันตอนนี้ปจจัยท่ีเขามาเก่ียวของโดยตรงคือ เวลา

ระยะเวลาในการทํารายงานการประชุมและตรวจสอบรายงานการประชุม ซ่ึงใชผูปฏิบัติงานทํารายงานการ

ประชุม 1- 2 คน โดยผูตรวจสอบรายงานการประชุม จํานวน 2 คน 



33 
 

         ภาพรวมการประชุมตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นกระบวนการของการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ดัง

แผนภาพตอไปนี้ 

 
แผนภาพท่ี  14 :  แสดงข้ันตอนการจัดการประชุมแบบเดิม 

ขั้นตอนท่ี รายละเอียด 

1 กําหนดการประชุมโดยเลขานุการท่ีประชุมเวียนแจงใหเสนอวาระท่ีเก่ียวของสําหรับการประชุม 

2 สงเรื่องนําวาระเขาประชุมกลับมาท่ีเลขานุการท่ีประชุม 

3 เลขานุการท่ีประชุมรวบรวมวาระการประชุมท้ังหมด จัดทําวาระตามวาระการประชุมท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด(ตาม 

file เอกสารขอมลูท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการประชุมตอไป) 

4 ถายสําเนาเอกสารจัดทําแฟมท่ีใชสําหรับการประชุมท้ังหมดเทากับจํานวนผูเขารวมประชุม 

5 ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (ใชแฟมประกอบการประชุม) 

6 เลขานุการท่ีประชุมสรุปมติท่ีประชุมและจัดทํารายงานการประชุม 

7 ถายเอกสารสําเนาสรุปมติท่ีประชุม 

8 สงสําเนาสรุปมติท่ีประชุมใหกรรมการผูเก่ียวของตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม (หากมีประเด็น

เพ่ิมเตมิหรือประเด็นตกหลนแจงกลับเลขาท่ีประชุมดําเนินการแกไข ตอไป) 

9 เลขานุการท่ีประชุมแกไข/เพ่ิมเตมิและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพ่ือเขาวาระรบัรองรายงานการประชุม

ครั้งตอไป 
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จากแผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดการประชุมขางตนพบวา ข้ันตอนท่ี 4 ถายสําเนาเอกสารจัดทําแฟมที่

ใชสําหรับการประชุม และ ข้ันตอนท่ี 7 ถายเอกสารสําเนาสรุปมติที่ประชุม ตองใชกระดาษสําหรับการประชุมใน

แตละครั้งจํานวนมาก ซ่ึงเกิดความสิ้นเปลืองในการประชุมแตละครั้ง และเพ่ือการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทํางาน เพ่ือลดความสิ้นเปลืองท่ีเกิดข้ึน ดังแผนภาพตอไปนี้ 

                                    
แผนภาพท่ี 15: แสดงข้ันตอนการจัดการประชุมท่ีปรับปรุงใหม 

 

ขั้นตอนท่ี รายละเอียด 

1 กําหนดการประชุมโดยเลขานุการท่ีประชุมเวียนแจงใหเสนอวาระท่ีเก่ียวของสําหรับการประชุม 

2 สงเรื่องนําวาระเขาประชุมกลับมาท่ีเลขานุการท่ีประชุม 

3 เลขานุการท่ีประชุมรวบรวมวาระการประชุมท้ังหมด จัดทําวาระตามวาระการประชุมท่ีเกิดข้ึน

ท้ังหมด(ตาม file เอกสารขอมลูท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการประชุมตอไป) Scan File เปน PDF. 

4 ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (ใช PDF. File ) 

5 เลขานุการท่ีประชุมสรุปมติท่ีประชุมและจัดทํารายงานการประชุม 

6 สง e-mail สรุปมติท่ีประชุมใหกรรมการผูเก่ียวของตรวจสอบและรบัรองรายงานการประชุม (หากมี

ประเด็นเพ่ิมเติมหรือประเด็นตกหลนแจงกลับเลขานุการท่ีประชุมดาํเนินการแกไข ตอไป) 

7 เลขานุการท่ีประชุมแกไข/เพ่ิมเตมิและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพ่ือเขาวาระรบัรองรายงานการ

ประชุมครั้งตอไป 
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จากแผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดการประชุมขางตนพบวา ข้ันตอนการปฏิบัติงานจากเดิมสามารถลด

ข้ันตอนลงไปจาก 9 ข้ันตอนเหลือ 7 ข้ันตอน โดยข้ันถายสําเนาทําแฟมเอกสาร และเอกสารเพ่ือเวียนแจง

วาระไดหายไปโดยจัดทําใหอยูในระบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือแจงผูเก่ียวของตอไป 

จากรูปแบบการจัดการประชุมขางตน โดยปญหาและนโยบายของสํานักงานอธิการบดีท่ีจะลดการใช

กระดาษในการจัดการประชุมตามนโยบาย สํานักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม Green Office ซ่ึงงาน

เลขานุการกิจและสภาคณาจารย หนวยเลขานุการผูบริหารไดนํานโยบายและความตองการในการจัดการ

ประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกสประชุมปรึกษาหารือกับกองเทคโนโลยสีารสนเทศโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของ

การประชุมจากกระดาษมาเปนการประชุมโดยใชระบบ NAS - OP ประชุมจาก File PDF. ซ่ึงทําการประชุม

และเปดอานจาก Notebook แทบเล็ต หรือ โทรศัพทมือถือได  ซ่ึงปจจุบันประชุมผาน Notebook ในหอง

ประชุมเทานั้น โดยท่ีผานมาสามารถอํานวยความสะดวกใหผูบริหารในการมุงม่ันท่ีจะลดกระดาษท่ีเกิดข้ึนใน

การประชุมในแตละครั้ง และเปนผูนําในการประชุมและสงผลท่ีเปนรูปธรรมในการประชุมผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสดวย 

              

ตัวอยางรูปแบบการประชุมโดยใช File PDF. 

จากการนําระบบ  e-Meeting มาใชสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลโดย

การแปลงไฟลการประชุมเปน PDF. ซ่ึงเริ่มใชงานระบบนี้มาตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม  2559 เปนตนมา  มี

รายละเอียดข้ันตอนดังตัวอยางตอไปนี้ 

              ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งท่ี 21/2560   

วันอังคารท่ี 25 กรกฎาคม 2560  โดย  (Dabble Click) ท่ีไฟลนี้เพ่ือทําการเปดไฟลท่ีใชประชุม และประธาน

ท่ีประชุมเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 
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แผนภาพที ่16: ตัวอยางระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 

 
 

แผนภาพที่  17: ตัวอยางเอกสารประกอบการประชุม 

คลิกเอกสารประกอบการประชุม 
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    แสดงรายละเอียดเอกสารท่ีแนบสําหรับการประชุม ดังตอไปนี้ 

 

 

                             แผนภาพท่ี 18 : แสดงรายละเอียดเอกสารท่ีแนบสําหรับการประชุม
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ตารางท่ี 3 : ตารางแสดงสถิติการใชกระดาษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ระหวาง ป พ.ศ. 2557 - 2560 

 

 

หมายเหตุ  :  กระดาษ 80 gsm. ขนาด A4 ยี่หอ Idea green 1 รีม : 500 แผน ราคาเทากับ 90.95 บาท 

                                                       (กระดาษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัสดุดําเนินงานจัดซ้ือ) 

 : ปริมาณการใชกระดาษและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงในป 2557 และ 2558 โดยในป 2559 และ 2560  ปริมาณการใชกระดาษ 

และคาใชจายไมเกิดข้ึนจริง เนื่องจาก Scan เอกสารเปน PDF.File ใชสําหรับการประชุม  

 

 

ป  

จํานวนคร้ังในการ

ประชุม                        

(คร้ัง) 

ปริมาณการใชกระดาษ                         

ในการจัดประชุม (แผน) 

เอกสารที่แจกเพ่ิมเติม

ระหวางการประชุม 

(แผน) 

รวมทั้งสิ้น 

(แผน) 

รวมจํานวน  

(รีม) 

เทียบเปนคาใชจาย

ทั้งสิ้น (บาท) 

 

2557 22 23,070 1,235 24,305 49 4,456.55 

2558 39 30,080 3,584 33,664  67  6,093.65 

2559 33 40,574 1,856 42,430 85  7,730.75 

2560 29 50,400 1,286 51,686 103 9,367.85 
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แผนภาพท่ี 19 : กราฟแสดงสถิติการใชกระดาษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ปริมาณการใช้กระดาษในการจดัประชมุ (แผ่น) 23,070 30,080 40,574 51,686
เอกสารที่แจกเพ่ิมเติมระหวา่งการประชมุ(แผ่น) 1,235 3,584 1,856 1,286
เทียบเป็นคา่ใช้จา่ยทัง้สิน้(บาท) 4,456.55 6,093.65 7,730.75 9,367.85

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ป
ริม

าณ
/ จ

าํน
วน

กราฟแสดงสถติกิารใช้กระดาษในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2557 - 2560
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แผนภาพท่ี 20: กราฟแสดงสถิติเปรียบเทียบการใชกระดาษกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการประชุมฯ ระหวางป 2557 - 2560 
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4.2 การวัดและวิเคราะหคุณภาพของผลการทํางาน 

ในการวัดและวิเคราะหประสิทธิผลของระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ 

Paperless โดยการประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting สามารถคํานวณไดจากกระดาษท่ีเกิดข้ึน

จากการประชุม คํานวณระยะเวลาจากการทําเอกสารประกอบการจัดทําแฟมการประชุมโดยจะแปรผันไปตาม 

จํานวนครั้งท่ีประชุม จํานวนแผนกระดาษ ระเบียบวาระการประชุม และจํานวนผูเขารวมประชุม จากตารางสรุป 

แผนภาพกราฟขางตน อธิบายไดดังนี้ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ โดยการใชระบบ e-Meeting และเริ่มใชงานตั้งแต ป 2559  

เปนตนมานั้น โดยเปรียบเทียบ 4 ป ของการประชุม แบบใชกระดาษ และการประชุมแบบไมใชกระดาษ ดังนี้  

ป 2557 กับ ป 2558 มีจํานวนผูเขารวมการประชุมท้ังสิ้น 16 คน โดยในป 2557 มีการประชุมท้ังสิ้น 

22 ครั้ง และในป 2558 ป  มีจํานวนผูเขารวมการประชุมท้ังสิ้น 16 คน มีการประชุมท้ังสิ้น 39 ครั้ง ซ่ึงในป 

2557 มีการใชปริมาณกระดาษท้ังสิ้น 24,305 แผน มีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกระดาษเปนจํานวน 4,456.55 

บาท ในขณะท่ี ป 2558 ปริมาณการใชกระดาษท้ังสิ้น 33,664 แผน คิดเปนคาใชจายท้ังสิ้น 6,093.65 บาท    

ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีสูงข้ึนจากป 2557 เปนจํานวนเงิน 1,637.10 บาท  

ป 2559 กับ ป 2560 มีจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 16 คน โดยในป 2559 มีการประชุมท้ังสิ้น 33 

ครั้ง และในป 2560  มีจํานวนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 16 คน มีการประชุมท้ังสิ้น 29 ครั้ง ซ่ึงในป 2559 มีการใช

ปริมาณกระดาษท้ังสิ้น  42, 430 แผน มีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกระดาษเปนจํานวนเงิน 7,730.75 บาท 

ในขณะท่ีป 2560 มีการใชปริมาณกระดาษท้ังสิ้น 51,686 แผน มีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับกระดาษเปนจํานวน

เงิน 9,367.85 บาท ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีสูงข้ึนจากป 2559 เปนจํานวนเงิน 1,637.10 บาท (คํานวณคาใชจายจาก

กระดาษ 80 gsm. ขนาด A4 ยี่หอ Idea green 1 รีม: 500 แผน ราคาเทากับ 90.95 บาท) โดยคาใชจายในป 

2559 และ 2560 เปนคาใชจายและปริมาณการใชกระดาษท่ีไมไดเกิดข้ึนจริงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการ

ทํางานดวยการ Scan เอกสารของวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมเปน PDF. File และทําการ

ประชุมผานระบบเสมือนยกแฟมการประชุมท้ังหมดเขาไปในระบบท้ังแฟมการประชุม ซ่ึงทําการประชุมผาน 

Notebook นอกจากนี้ยังมีคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาหมึกพิมพ คาไฟฟาเครื่องถายเอกสาร คาวัสดุท่ีใชทําแฟมการ

ประชุม คาใชจายในการทําสําเนาเอกสารประเภทภาพสี เปนตน (โดยคาใชจายท่ีกลาวมาขางตนไมเกิดข้ึนและ

ไมไดนํามาคิดคาใชจาย) นอกจากนี้ จากประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting ยังชวยลดภาระงาน

ของเจาหนาท่ีในการจัดเตรียมแฟม จัดพิมพ จัดทําสําเนาประกอบอีกดวย ยกตัวอยางตองพิมพเอกสารจํานวน 

1,500 แผน การคํานวณระยะเวลาในการจัดทําเอกสารประกอบการประชุม สามารถคํานวณไดจากอัตราเร็วของ
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เครื่องถายเอกสาร หากเครื่องถายเอกสารมีความเร็ว 30 แผนตอนาทีจะตองใชเวลาในการถายสําเนาท้ังสิ้น 50 

นาที ซ่ึงยังไมรวมระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสารกอนการประชุม และเวลาท่ีใชจัดแฟมการประชุม อีกดวย 

หลังจากหนวยเลขานุการผูบริหาร ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มา

ประชุมแบบ e-Meeting ตั้งแต ป 2559 – 2560 ซ่ึงแสดงผลเปรียบเทียบไดจาก ตารางท่ี 3 (หนา 38), จาก

แผนภาพท่ี 19 (หนา 39) และแผนภาพท่ี 20 (หนา 40) จะพบวา จํานวนครั้งท่ีประชุมเพ่ิมข้ึนและปริมาณ

กระดาษท่ีใชเพ่ิมข้ึน ตามลําดับซ่ึงสอดคลองกับคาใชจายท่ีเก่ียวของกับกระดาษท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง แต

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในป 2559 – 2560 นั้นไมไดเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงเนื่องจากไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ประชุมแลว ซ่ึงเปนการลดข้ันตอน ลดตนทุน ลดเวลาในการดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรมตอบสนองนโยบาย 

Green Office อยางแทจริง 

 

4.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการปรับปรุงกระบวนงานมาใชระบบ e-Meeting 

1. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล ในป 2560 ลดปริมาณการใชกระดาษ

ท่ีเปนเอกสารท่ีเกิดข้ึนจากป 2558 ลงกวา 18,022 แผน  และสามารถประหยัดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจาก

การใชกระดาษ เปนจํานวนเงิน 3,274.20 บาท (ซ่ึงในป 2560 เปนคาใชจายท่ีไมเกิดข้ึนจริงเนื่องจาก

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานแลว) 

2. การประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ (e-Meeting) ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการประชุม

ของฝายเลขานุการ ชวยลดภาระงาน ลดเวลา ลดเอกสารในการจัดเตรียมแฟมสําหรับใชประกอบการ

ประชุม 

3. ผูเขารวมประชุมมีความสะดวกไมตองถือแฟม หรือใชแฟมในการประชุมชวยแกปญหาการลืมแฟมท่ีใช

ประกอบการประชุม ซ่ึงการประชุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ (e-Meeting) สามารถเขาไดจาก 

File - PDF. เสมือนยกแฟมการประชุมเขาไปอยูในระบบสารสนเทศ 
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บทที่ 5 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปแนวคิดเรื่อง Paperless ท่ีนํามาใชสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 

1. สามารถลดปริมาณการใชกระดาษตามแนวความคิด Green Office หรือ ออฟฟศท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม การลดปริมาณการใชกระดาษและการผลิตกระดาษลงจะสงผลโดยตรงตอสิ่งแวดลอม

โดยรวมระยะยาวซ่ึงเปนไปตามนโยบายของการเปนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน 

2. ชวยลดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการสั่งซ้ือกระดาษ และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากคาแรงจากผูปฏิบัติงาน 

  3. เปนการแกปญหาในการใชพ้ืนท่ีเก็บเอกสารเนื่องจากเอกสารท่ีไดจัดทําข้ึนสามารถเก็บไวแบบ     

ดิจิตอลเก็บไวในฐานขอมูล ไมตองมีตูไวสําหรับเก็บเอกสาร และยังสามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีการใชสอยได

อีกดวย 

4. สามารถตอบสนองการสืบคนเอกสารในยุคดิจิตอลนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพดวยการสืบคนจากระบบ

ฐานขอมูลซ่ึงสามารถเขาถึงไดงายทุกท่ีทุกเวลา มีความสะดวกโดยไมตองไปรื้อคนหาท่ีตูเอกสาร

แบบเดิมอีกตอไป 

5. สามารถใชเปนฐานขอมูลเพ่ือทําสถิติและนําไปใชสนับสนุนขอมูลของ Green Office ในการเปน

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนได 

 

 
แผนภาพท่ี 21 : วิเคราะหการบริหารจัดการประชุมฯ แบบ Paperless 
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 จากแผนภาพขางตน การวิเคราะหการบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแบบ 

Paperless นั้น โดยการนําหลักการของ Lean มาใชในการปรับ ลดข้ันตอนในการทํางาน พ้ืนฐานมาจากการ

วิเคราะหงาน 5W1H เดิมเปนการประชุมดวยกระดาษจากแฟมการประชุมเปลี่ยนเปน Scan เอกสารเปน File 

PDF.  และประชุมผานระบบจาก Notebook ผลท่ีไดรับ คือ ลดปริมาณเจาหนาท่ีในการจัดเตรียมทําแฟมการ

ประชุมจาก 10 กวาคน เหลือ 1-2 คนเทานั้น ลดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมท่ีใชสําหรับจายคากระดาษ 

และทําใหการบริหารเวลาท่ีใชในการประชุม หรือเตรียมแฟมการประชุมสั้นกระชับมากยิ่งข้ึน 

 
 

แผนภาพท่ี 22 : หลักการนําแนวคิด Lean และ 5W1H ประยุกตใชงาน 

 

 จากแผนภาพดังกลาวขางตน การนําหลักการ Lean มาใชปรับปรงุสงผลอยางเปนรูปธรรม คือ 

1. SAVE on LABOR คือ ลดจํานวนคนลงในการปฏิบัติงาน สงผลตอการจายคาใชจาย 

สวัสดิการตางๆ ในระยะยาวได 

2. SAVE on PAPER คือ ชวยประหยัดหรือลดการใชปริมาณกระดาษลงไดมากมายสงผลตอ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการสั่งซ้ือกระดาษ สงผลตอสิ่งแวดลอมโดยตรงในการนําไมมาผลิต

กระดาษสงผลระยะยาวและเปนไปตามนโยบาย Green Office ดวย 

3. SAVE on ENERGY คือ ชวยประหยัดทรัพยากรไฟฟา การทํางานของเครื่องถายเอกสาร

ซ่ึงจะสงผลตอสิ่งแวดลอมโดยตรงคือ การปลอยพลังงานกาซเรือนกระจกซ่ึงเปนการชวย

และลดการปลอยพลังงานกาซเรือนกระจกไดในระยะยาว 
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5.2 ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข 

 ดวยประสบการณตรงจากการทํางานของผูเขียนและผูปฏิบัติงานในการจัดการประชุมนี้  โดยเปนการ

ประชุมรวมกลุมยอยของผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของเพ่ือระดมความคิดเห็นและจากคําแนะนําของหัวหนางาน  

ไดรวบรวมปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนระบบการทํางานดวยการนําระบบการประชุมแบบ

อิเล็กทรอนิกส หรือ (e-Meeting) มาใชงาน รวมท้ังเสนอแนวทางในการแกไขและปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนใน

อนาคตจนไดขอสรุป ดังนี้ 

1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและการไดมาซ่ึงเอกสารท่ีใชประกอบการประชุมจากกระดาษ

โดยแทนท่ีดวยเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

แนวทางแกไข 

- สรางความเขาใจกับผูบริหารและผูเก่ียวของในการเสนอวาระบรรจุเขาท่ีประชุมรวมท้ังเอกสารท่ี

ใชประกอบการประชุม 

- ประสานงานกับผูเก่ียวของใหจัดทําขอมูลสรุปเพ่ือเสนอบรรจุเขาวาระการประชุม 

- Scan เอกสารท่ีใชประกอบการประชุมเปน PDF. แลวสงใหฝายเลขาฯ เตรียมการประชุม 

 

2. ปริมาณกระดาษเอกสารท่ีใชประกอบการประชุมเพ่ิมเติมในท่ีประชุม 

แนวทางแกไข 

- พิจารณาวาระตางๆ ท่ีเสนอเพ่ือบรรจุวาระการประชุมกําหนดระยะเวลาไมเกิน 3 วันทําการใน

การเตรียมเอกสารเพ่ือนําเสนอวาระการประชุม จากผูบริหารท่ีถูกมอบหมายใหพิจารณาวาระท่ี

ประชุมฯ 

- กําหนดใหสงเอกสารตามวาระท่ีไดบรรจุแลวภายกําหนด 3 วันทําการกอนการประชุมเกิดข้ึน  

- Scan เอกสารท่ีใชประกอบการประชุมเปน PDF. แลวสงใหฝายเลขาฯ โดยตรงกอนการประชุม 

3 วันทําการ 

 

3. รูปแบบของการสงเอกสารหรือแฟมการประชุมเพ่ือแจงวาระการประชุมโดยการแปลงเปน File 

เปน PDF. ใหผูบริหารทราบกอนการประชุมเปนรายบุคคล และผูบริหารไมไดเปดเอกสารระหวาง

การประชุมจาก e-mail สวนตัว 

แนวทางแกไข 

- สรางรายชื่อ mail รวมของผูบริหารและสงออกดวยโปรแกรม NAS-OP โดยการสงเพียงครั้ง

เดียว 
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- Upload file PDF. ไวในระบบ หรือสงเขา e-mail ของเลขาฯ ผูปฏิบัติเปนเลขาท่ีประชุมฯ 

- สํารอง File การประชุมใส USB flash drive ทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 

- บันทึก File การประชุมท่ีสงใหผูบริหารลงเครื่อง Notebook ของผูบริหารท่ีใชสําหรับการ

ประชุมทุกครั้ง 

 

4. เอกสารหรือขอมูลท่ีใชนําเสนอในท่ีประชุมเปดจากระบบไมได 

 แนวทางแกไข 

- ขอเอกสาร File PowerPoint หรือเอกสารอ่ืนๆ กอนการประชุม 3 วันทําการ 

- ทดลองเปดโปรแกรมการใชงานกอนวันประชุมจริง หากเกิดปญหาติดตอประสานงานกับ

ผูเก่ียวของดําเนินการแกไขดวน 

- Save File เปน PDF. เพ่ือความสะดวกและงายในการนําเสนอในท่ีประชุม ภาพ และ front ใน 

PowerPoint จะไมเพ้ียนหรือกลายเปนภาษาตางดาว 

 

5.3 ปจจัยสูความสําเร็จ และขอเสนอแนะในการพัฒนา 

ปจจัยสูความสําเร็จในการพัฒนาครั้งนี้ 

- นโยบายทางการบริหารจัดการของผูบริหารตอบสนอง Green Office 

- ความรวมมือของบุคลากรหลายฝายท่ีใหความรวมมือในการดําเนินการสนับสนุนการประชุม

แบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting 

- ความรูท่ีไดจากการไปศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบการประชุมผานระบบสารสนเทศ ระบบการ

ประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ e-Meeting 

   ขอเสนอแนะในการพัฒนา 

- ควรพัฒนาระบบการประชุม e-Meeting ตอไปในอนาคตโดยการเขียนโปรแกรมการจัดการ

ประชุมโดยเฉพาะตอไป 

- ควรพัฒนาระบบการประชุมจากเดิมโดยการใช Google APP. ซ่ึงจะสามารถพิมพตอบโตแกไข

รายละเอียดระหวางการประชุมไดจากระบบ 

- ควรพัฒนาระบบการประชุมแบบ e-Meeting โดยเขียนและสราง Program การใชโดย

เฉพาะงานอยางเปนระบบและแบบแผนเพ่ือนําไปใชงานแบบสากล 

- ควรนําระบบการประชุมแบบ e-Meeting ไปใชในการประชุมอ่ืน ๆ กองอ่ืน ๆ ภายใตสังกัด

สํานักงานอธิการบดี เปนตน เพ่ือการบริหารองคกรท่ียั่งยืนตอไป 
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