
Executive Journal84

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยระบบจัดการงานเอกสารธุรกิจ

Competitive Advantage with Enterprise Content Management

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธัญญรัตน์  ประสาทสกุลชัย

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

บทคัดย่อ

ระบบจัดการงานเอกสารธุรกิจขององค์การเป็นกลยุทธ์ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ส�าหรับการบันทึก การจัดการ การจัดเก็บ  
การส�ารอง การจดัส่งข้อมลูและเอกสารทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการทางธรุกจิขององค์การ ซึง่นบัเป็นระบบทีเ่ป็นองค์ประกอบหลกัของกลยทุธ์
ระดับองค์การส�าหรับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ การบริหารจัดการงานเอกสารธุรกิจจะช่วยท�าให้ลดค่าใช้จ่าย และ 
เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานขององค์การ 

Abstract

Enterprise Content Management (ECM) is the strategies, methods and tools used to capture, manage, store, 
preserve, and deliver content and documents related to organizational processes. ECM is a key element of business strategy 
to gain competitive advantage. ECM helps companies reduce costs and increase efficiencies.

บทน�า

งานเอกสารมีความส�าคัญต่องานธุรกิจทุกประเภท เนื่องจากธุรกิจใดๆ ก็ตามต้องมีการติดต่อสื่อสาร และเครื่องมือส�าคัญใน
การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ จดหมาย บันทึก โทรสาร หนังสือต่างๆ เป็นต้น ส�าหรับองค์การที่มีขนาดใหญ่จะมีปริมาณข้อมูลจ�านวนมาก
ส่งผลให้การจัดการมีความยุ่งยากตามมา ดังนั้นองค์การจึงจ�าเป็นต้องมีวิธีการจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างเป็นระบบ มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถสืบค้นหาได้อย่างสะดวกรวดเร็วเมื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้งาน รวมทั้งการรองรับกับการปรับกระบวนการ
ทางด้านธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน หากหน่วยงานใดไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี จะให้
ธุรกิจด�าเนินการล่าช้า สร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อลูกค้า หรืออาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการด�าเนินงานธุรกิจ

ปัจจบุนัองค์การธรุกจิมทีางเลอืกในการน�าเทคโนโลยกีารบรหิารจดัการงานเอกสารในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์มาประยกุต์ใช้งาน ที่
เรียกว่า ระบบจัดการงานเอกสารองค์การ (Enterprise Content Management - ECM) ที่มีส่วนสนับสนุน ปรับปรุงกระบวนการท�างาน
ต่างๆ ภายในองค์การจากการท�างานบนกระดาษมาเป็นการท�างานบนเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ เทคโนโลย ีECM จงึมคีวามส�าคญัในการขบั
เคลื่อนองค์การเพื่อน�าไปสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 4 ประการ คือ การลดต้นทุนการด�าเนินงาน การส่งเสริมการท�างานร่วมกัน การป้องกัน
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การค้าต่างๆ

ECM คืออะไร

หน่วยงาน AIIM ซึ่งเป็นองค์การกลางในการก�าหนดทิศทางอุตสาหกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีจัดการงานเอกสารธุรกิจ ได้ให้
ความหมายของเทคโนโลยี ECM ไว้ว่า ECM เป็นกลยุทธ์ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกการจัดการ การจัดเก็บ การส�ารอง และ
การจดัส่งข้อมลูเอกสารทีเ่กดิขึน้ในกระบวนท�างานขององค์การ ด้วยเทคโนโลย ีECM จะท�าให้องค์การสามารถบรหิารจดัการข้อมลูเอกสาร
ประเภทไร้รูปแบบ หรือไม่มีโครงสร้างข้อมูล (Unstructured Information) ที่ชัดเจนได้ในทุกขั้นตอนการท�างาน

ดังนั้น บทบาทส�าคัญของเทคโนโลยี ECM คือ การให้ความส�าคัญกับบริหารจัดการข้อมูลเอกสารประเภทไร้รูปแบบ ได้ใน 
ทุกขั้นตอนการท�างาน ตั้งแต่การบันทึกเนื้อหาข้อมูลเอกสารที่จะน�าเข้าหรือที่สร้างขึ้นจากการด�าเนินงานภายในองค์การ รวมทั้งการ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี ECM จะรองรับการจัดการข้อมูลเอกสารในลักษณะการท�าให้
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ข้อมูลภาพเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างข้อมูลที่ชัดเจนให้อยู่ในรูปแบบ
ที่มีโครงสร้างหรือมีรูปแบบ (Structured) 

ตัวอย่างของข้อมูลเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างข้อมูล จะมี
สองประเภท คือ เอกสารธุรกิจที่อยู่ในรูปกระดาษ และ เอกสาร
ที่สร้างขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น 

·	 แฟ้มข้อมูลเอกสาร ที่ผลิตจากซอฟต์แวร์ส�านักงาน 
ตัวอย่างเช่น 
o เอกสารทีส่ร้างจากซอฟต์แวร์ Microsoft Office เช่น 

Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft 
PowerPoint เป็นต้น 

o เอกสารที่ผลิตจากซอฟต์แวร์ OpenOffice เช่น 
OpenOffice Word Processing, OpenOffice 
Spreadsheet และ OpenOffice Presentation 
เป็นต้น

o เอกสารที่ผลิตจากซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat เช่น 
แฟ้มข้อมูลนามสกุล PDF (Portable Document 
Format)

·	 แฟ้มข้อมูลเอกสาร ที่เรียกว่า Web Content ตัวอย่าง
เช่น แฟ้มข้อมูลนามสกุล HTML และ XML

·	 แฟ้มข้อมูลรูปภาพจากอุปกรณ์ถ่าพภาพดิจิทัล เช่น  
แฟ้นภาพถ่ายนามสกลุ JPG, GIF, BMP และ TIFF เป็นต้น

·	 แฟ้มข้อมูลมัลติมีเดีย เช่น แฟ้มข้อมูลภาพเคลื่อนไหว
นามสกุล avi, แฟ้มข้อมูลเสียงนามสกุล mp3 เป็นต้น

·	 แฟ้มข้อมูลจากระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แฟ้ม
ข้อมูลจากซอฟต์แวร์ Microsoft Outlook และ Lotus 
Note เป็นต้น

ความส�าคัญของ ECM

ความส�าคัญในการน�าเทคโนโลยี ECM มาประยุกต์ใช้
ในองค์การ เกิดขึ้นจากการศึกษาส�ารวจการท�างานขององค์การ
ต่างๆ พบว่าในกระบวนการท�างานขององค์การจะท�างานบน
ข้อมูลเอกสารที่ไม่มีโครงสร้างร้อยละ 80 และท�างานบนข้อมูลที่
มีโครงสร้างเพียงร้อยละ 20 และที่ส�าคัญพบว่าร้อยละ 90 ของ
ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งข้อมูลการส�ารวจนี้บ่งชี้ว่าในห่วงโซ่การเพิ่มมูลค่าของธุรกิจจะ
แปรผันตรงกับข้อมูลเอกสารประเภทไม่มีโครงสร้าง (ทศพนธ์ นร
ทศัน์, 2550) ดงันัน้หากมกีารบรหิารจดัการข้อมลูเอกสารกลุม่นีจ้งึ
มคีวามส�าคญัในการช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการท�างาน
ของธุรกิจใน 4 ประการ ดังนี้

 1. การลดต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ 
  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนท�างานธุรกิจ คือ การส�าเนา
ภาพเอกสารซ�้าแล้วซ�้าอีกในแต่ละธุรกรรม เมื่อมีการน�าระบบ 
ECM มาประยุกต์ใช้งานในองค์การ กระบวนการท�างานจะได้
รับการปรับเปลี่ยนจากการท�างานบนเอกสารกระดาษมาเป็นภาพ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าสมมติว่าอัตรางานเอกสารอยู่ที่ 20:80 
นั่นหมายถึง ท�างานบนเอกสารกระดาษเพียงร้อยละ 20 ส่วนที่
เหลือเป็นการท�างานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ถึงร้อยละ 80 ด้วย
การปรับกระบวนการท�างานเช่นนี้ จะท�าให้ลดต้นทุนการส�าเนา
ภาพเอกสารได้ถึงร้อยละ 80 รวมทั้งการลดการเก็บเอกสารที่ซ�้า
ซ้อนอีกด้วย
 2. การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ร่วมมือท�างาน 
  การปรับกระบวนท�างานของพนักงานให้มาท�างานบน
เอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ จะส่งเสรมิปฏสิมัพนัธ์การท�างานร่วมมอืกนั
ในการปฏิบัติงาน เมื่อพนักงานท�างาน สื่อสาร และวิเคราะห์งาน
บนเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์ฉบบัเดยีวกนั ท�าให้ลดข้อผดิพลาดในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในงานเอกสาร และเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์งานร่วมกันมากกว่าเสียเวลาไป
กับการใช้เวลาในงานเอกสาร
 3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ 
  ในองค์การธรุกจิขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร จะมข้ีอบงัคบั
จากหน่วยงานจากภาครัฐให้ธนาคารปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อ
บังคับทางธุรกิจ โดยเฉพาะข้อบังคับทางด้านการบริหารป้องกัน
ความเสีย่งทางธรุกจิ ทีเ่กีย่วข้องกบัการรกัษาความปลอดภยัข้อมลู
ธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ECM จะสนับสนุน
ให้เกิดการส�าเนาภาพเอกสารกระดาษเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภาพ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังมีการส�าเนาข้อมูลจากระบบฐาน
ข้อมูลประจ�าลงในสื่อส�ารองข้อมูล เช่น ดีวีดี ซีดีรอม และ เทป 
เป็นต้น
 4. การเพิ่มความมั่นคงในการท�าธุรกิจ
 การน�าระบบเทคโนโลย ีECM มาใช้จะช่วยป้องกนัความ
เสี่ยงจากภัยวิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เช่น อัคคีภัย 
อทุกภยั และภยัจากการก่อการร้าย เป็นต้น ซึง่ภยัเหล่านีจ้ะเป็นมลู
เหตุให้เอกสารธุรกิจที่อยู่ในรูปกระดาษเสียหายและสูญหายได้ ส่ง
ผลให้หลักฐานการค้าถูกท�าลาย เกิดความเสี่ยงในการท�างาน ดัง
นัน้ด้วยโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ ECM จะท�าให้องค์การสามารถ
ก�าหนดศนูย์ส�ารองข้อมลูภาพเอกสารไว้ทีห่่างไกลจากภยัธรรมชาติ
ได้ รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลภาพเอกสารในสื่อที่ปลอดภัย เช่น 
DVD CD-ROM และ Hard Disk เป็นต้น
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องค์ประกอบของ ECM

 หน่วยงาน AIIM ได้ก�าหนดสถาปัตยกรรมอ้างอิงของ
เทคโนโลยี ECM ที่จะใช้เป็นมาตรฐานส�าหรับให้บริษัทน�าไป
พฒันาซอฟต์แวร์เพือ่จ�าหน่ายให้กบัลกูค้าบรษิทัต่างๆ ใช้งาน โดย
ก�าหนดว่าการจดัการเอกสารธรุกจิควรมฟัีงก์ชนัหลกัในการท�างาน 
5 ฟังก์ชัน คือ การบันทึก การจัดการ การจัดเก็บ การส�ารอง และ
การจัดส่งข้อมูลเอกสาร ดังแสดงได้ในภาพที่ 1
  ซึง่ฟังก์ชนัเหล่านีจ้ะสนบัสนนุวงจรของงานเอกสารทัว่ไป
ทีป่ระกอบด้วย งานน�าข้อมลูเข้า (Input) งานประมวลผล (Process) 
งานแสดงผลลัพธ์ (Output) และงานสนับสนุน (Service) ดังนี้
 1. การบันทึกข้อมูลเอกสาร (Capture)
  ปัจจุบันเอกสารธุรกิจสามารถผลิตจากสองแหล่ง คือ 
มนุษย์สร้าง และโปรแกรมสร้าง ซึ่งก็คือ เอกสารในรูปกระดาษ 
และเอกสารในรูปแฟ้มข้อมูลดิจิทัล โดยระบบ ECM ก�าหนด
เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการบนัทกึข้อมลูเอกสารน�าเข้าสูร่ะบบฐานข้อมลู
เอกสารได้หลายวิธี เช่น เทคโนโลยีการสแกนเอกสารเพื่อแปลง
ภาพเอกสารกระดาษให้เป็นข้อมูลภาพเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
(Document Images) เทคโนโลยกีารจดจ�าและแปลความอกัษรใน
กระดาษ เช่น OCR (Optical Character Recognition) เทคโนโลยี 
Electronic form ในการบันทึกข้อมูลภาพเอกสารโดยตรงจากผู้ใช้
งาน เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้จะท�าให้ข้อมูลภาพเอกสารที่
ไร้รูปแบบกลายมาเป็นรูปแบบมากยิ่งขึ้น เพื่อน�าไปสู่การประมวล

ผลในขั้นตอนต่อไป โดยผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลภาพเอกสารจะ
ท�าให้ระบบ ECM รับรู้ข้อมูลภาพเอกสารในสองส่วน คือ ข้อมูลใน
ส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ (Content) และ ข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูล
อธิบาย (Metadata) โดยข้อมูลอธิบายจะเป็นข้อมูลส�าคัญในการ
ใช้บรรยายคณุสมบตัขิองเอกสาร เช่น ประเภทเอกสาร ชือ่เอกสาร 
ข้อมลูบ่งชีใ้ครเป็นเจ้าของ เลขทีเ่อกสาร เป็นต้น โดยข้อมลูอธบิาย
จะมปีระโยชน์ส�าคญัในการใช้เป็นข้อมลูดชันใีนการสบืค้นและเรยีก
ดูภาพเอกสารจากระบบ ECM
 2. การจัดการข้อมูลเอกสาร (Manage)
 ปัจจุบันงานเอกสารจะเกิดขึ้นในเกือบทุกกระบวนการ
ท�างานของธุรกิจ ระบบ ECM ได้น�าเสนอเทคโนโลยีการ
จัดการข้อมูลเอกสาร 2 ประเภท ที่เกื้อหนุนก่อให้เกิดการ
สร้างประสิทธิภาพในกระบวนการท�างานธุรกิจขององค์การ 
ได้แก่ เทคโนโลยีการบริหารจัดการเอกสารธุรกิจ (Content 
Management) และเทคโนโลยีบริหารจัดการกระบวนธุรกิจ 
(Process Management)
	 ·	 เทคโนโลยีการบริหารจัดการเอกสารธุรกิจ (Content 
Management) จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดเก็บข้อมูล
เอกสาร โดยผ่านการใช้ข้อมูลทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลเนื้อหาสาระ
และส่วนที่เป็นข้อมูลอธิบายเอกสาร ที่บันทึกจากฟังก์ชันการ
บันทึก ซึ่งการจัดการข้อมูลภาพเอกสารมีหลายรูปแบบอิงกับ
ประเภทข้อมูลเอกสาร เช่น การบริหารภาพเอกสาร (Document 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของ ECM
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Management) การบริหารจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Mail Management) การบริหารข้อมูลเว็บสาระ (Web Content 
Management) เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบ ECM จะมีอีกหนึ่ง
เทคโนโลยีที่ส�าคัญในการบริหารจัดการเอกสารธุรกิจ คือ การ
จัดการการบันทึกเอกสาร (Record Management) ที่อิงกับ
นโยบายขององค์การที่ว่าด้วยการก�าหนดอายุขัยการจัดเก็บข้อมูล
ภาพเอกสารตามมลูค่าทางธรุกจิและตามกฎหมาย ทีส่อดคล้องกบั
แต่ละประเภทเอกสารตามหลักการ ILM (Information Life Cycle 
Management) (IBM, n.d.)
	 ·	 เทคโนโลยีบริหารจัดการกระบวนธุรกิจ (Process 
Management) เป็นวิธีการและเครื่องมือในการสนับสนุน
กระบวนการท�างานธุรกิจบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะอ�านวย
ความสะดวกให้เกิดการท�างานบนข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่
ส่งผ่านจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่งในกระบวนท�างานใน
ลกัษณะส่งผ่านงานไปยงัเจ้าหน้าทีท่ีต้่องการด้วยข้อมลูภาพเอกสาร
ที่ถูกต้อง ณ เวลาที่เหมาะสม ด้วยเทคโนโลยีนี้จะท�าให้การขับ
เคลื่อนกระบวนท�างานขององค์การมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น และ 
ช่วยลดข้อผิดพลาดในการท�างานมากขึ้น บนพื้นฐานการส่งผ่าน
ข้อมูลภาพเอกสารที่ถูกต้องในแต่ละขั้นตอนการท�างานในแต่ละ
กระแสงาน (Workflow)
 3. การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร (Store)
 ในระบบ ECM มีการก�าหนดเทคโนโลยีการจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การบริการคลังข้อมูลเอกสาร 
(Library Service) ระบบฐานข้อมูลเอกสาร (Content Repository) 
และเทคโนโลยสีือ่จดัเกบ็ข้อมลู (Storage Technology) ซึง่สะท้อน
ให้เห็นการบริการ รูปแบบการจัดเก็บ และโครงสร้างพื้นฐานการ 
จัดเก็บ โดยมีรายละเอียด คือ 
	 ·	 การบรกิารคลงัข้อมลูเอกสาร เป็นลกัษณะการบรกิาร
ที่มีความคล้ายคลึงกับบริการของห้องสมุด ที่มีการบริการสืบค้น 
ยืม-คืนหนังสือ การจัดหมวดหมู่เอกสาร การจัดเลขที่ต้นฉบับ
เอกสาร เป็นต้น
	 ·	 ระบบฐานข้อมูลเอกสาร จะก�าหนดรูปแบบการจัด
เกบ็ข้อมลูภาพเอกสาร โดยในปัจจบุนัระบบฐานข้อมลูภาพเอกสาร
จะมีรูปแบบเป็นระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ (Object-Oriented 
Database) และระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database) ซึ่งข้อมูลเนื้อหาสาระของภาพเอกสารหรือเอกสาร
ดิจิทัลที่จะถูกจัดเก็บเป็นเนื้อหาเชิงวัตถุ ส่วนข้อมูลอธิบายภาพ
เอกสารจะถูกจัดเก็บไว้ในตารางข้อมูลในลักษณะฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์
	 ·	 เทคโนโลยีสื่อจัดเก็บข้อมูล (Storage Technology) 

เป็นเทคโนโลยีที่ก�าหนดโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บเอกสาร 
ประกอบด้วยสื่อจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ดีวีดี ซีดีรอม 
ฮาร์ดดิสก์ และ SAN (Storage Area Network) เป็นต้น
 4. การส�ารองข้อมูลเอกสาร (Preserve)
  ระบบ ECM ก�าหนดให้มีการส�ารองข้อมูลเอกสารใน
ระยะยาว โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น ดีวีดี ซีดีรอม ฮาร์ดดิสก์
ไมโครฟิลม์ และ เทป เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การส�ารองข้อมูล
เอกสารในระยะยาวจะต้องเป็นไปตามนโยบายการจัดเก็บข้อมูล
ภาพเอกสาร ที่สอดคล้องกับหลักการของ ILM 
 5. การจัดส่งข้อมูลเอกสาร (Deliver) 
 เทคโนโลยีการจัดส่งข้อมูลเอกสาร ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ การแปรรูปข้อมูลเอกสาร (Content Transform) การก�าหนด
ความปลอดภยั (Content Security) และ การส่งมอบข้อมลูเอกสาร 
(Content Distribution) เช่น ถ้าต้องการจัดส่งข้อมูลเอกสารไปยัง
บริษัทคู่ค้าต้องมีการแปรรูปภาพเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์
นามสกุล PDF จากนั้นท�าการเข้ารหัสข้อมูลด้วยเทคโนโลยี PKI 
(Public Key Infrastructure) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล แล้ว
น�าส่งข้อมลูด้วยระบบเมล์อเิลก็ทรอนกิส์ ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็
ไปยังบริษัทคู่ค้า

บทสรุป

การน�าเทคโนโลยี ECM (Enterprise Content 
Management) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารข้อมูลเอกสารธุรกิจ
ขององค์การ ตั้งแต่การบันทึก การจัดการ การจัดเก็บ การส�ารอง 
และการจัดส่งข้อมูลเอกสารที่เกิดขึ้นในทุกกระบวนท�างานทาง
ธุรกิจ โดย ECM จะส่งเสริมศักยภาพขององค์การให้เกิดความได้
เปรยีบในการแข่งขนัใน 4 ประการ คอื การลดต้นทนุในการด�าเนนิ
ธรุกจิ การเพิม่ปฏสิมัพนัธ์ร่วมมอืท�างาน การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ข้อบงัคบั และการเพิม่ความมัน่คงในการท�าธรุกจิ โดยทีเ่ทคโนโลยี 
ECM จะเกื้อหนุนให้องค์การสามารถบริหารจัดการธุรกิจในด้าน
การบริหารประสิทธิภาพการท�างาน ผ่านการจัดการเรื่องระยะ
เวลาและลดต้นทนุในการด�าเนนิงาน การบรหิารคณุภาพสนิค้าและ
บริการ และการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถป้องกันความเสี่ยง
จากสญูเสยีและสญูหายจากภยัต่างๆทีอ่าจคกุคามการท�าธรุกจิใน
ทกุช่วงเวลาได้ดยีิง่ขึน้ แต่อย่างไรกต็าม การน�าเทคโนโลย ีECM มา
ใช้องค์การจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
การพัฒนาและการติดตั้งระบบ ECM ตลอดจนต้นทุนการบ�ารุง
รกัษาในภายหลงั รวมทัง้องค์การต้องมกีารก�าหนดนโยบายในการ
บรหิารจดัเกบ็ข้อมลูเอกสารให้สอดคล้องกบัแต่ละประเภทเอกสาร
ตามหลักการ ILM ด้วย 
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