บทที 4
ผลการศึกษา
ในบทนีเป็ นการนําเสนอผลการปรับปรุ งพัฒนาการใช้งานระบบการจัดการงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ซึ!งนํามาใช้ในหน่วยงานไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง สาขา นิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี แผนก Shop Drawing
โดยทําการติดตังและทดสอบผลการใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ (Web Application) และ
นํามาเปรี ยบเทียบ ผลการปฏิบตั ิงานกับระบบแบบเดิ ม (Manual) โดยมีการประเมินและติดตามผลจาก
แบบสอบถามความความพึงพอใจในการใช้งาน ในช่วงเวลาตังแต่วนั ที! 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที! 26 ธันวาคม
2557 ระยะเวลา 3 เดือน

4.1 ผลการติดตังระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
การให้บริ การระบบงานเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Web Application ) โดยใช้เว็บแอปพลิเคชัน!
ด้า นการจัด การงานเอกสารที! อ อกแบบสามารถสรุ ป เป็ นขัน ตอนการใช้ง านต่า ง ๆ แสดงดัง รู ป ที! 4.1
ดังต่อไปนี

รูปที 4.1 ขันตอนระบบเอกสารเว็บแอปพลิเคชัน!
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4.1.1 ส่ วนประกอบเว็บแอปพลิเคชันการจัดการงานเอกสาร
การติดตังเว็บแอปพลิเคชัน! (Web Application) โดยแบ่งรายละเอียดหน้าการแสดงผล ตามส่ วนการ
ทํางานของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดงั นี
1. แสดงหน้าหลักการเข้าใช้งานระบบ
2. การจัดการสมาชิก
3. การจัดการประเภทเอกสาร
4. การจัดการหมวดหมูข่ องเอกสาร
5. การนําไฟล์เอกสารเข้า , ออกสู่ ระบบเว็บแอปพลิเคชัน!
6. การสื บค้นหาเอกสาร
4.1.1.1 การแสดงหน้ าหลักการเข้ าใช้ งานระบบ
เพื!อให้กรอกชื!อและรหัสผ่าน (Username & Password) และ Login เข้าสู่ ระบบ แสดงดังรู ปที! 4.2

รูปที 4.2 หน้าเข้าสู่ ระบบ Login
เมื!อเข้าสู่ ระบบจะพบหัวข้อเมนู (Menu Bar) ด้านบน ได้แก่ การจัดการสมาชิก, การจัดการประเภท
เอกสาร, การจัดการหมวดหมูเ่ อกสาร, การจัดการเนือหาเอกสาร, การสื บค้นเอกสาร, ลงทะเบียนออก แสดง
ดังรู ปที! 4.3
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รูปที 4.3 หน้าเข้าสู่ หวั ข้อในเว็บแอปพลิเคชัน!
4.1.1.2 หัวข้ อการจัดการสมาชิก (User Manager Menu)
ส่ วนนีเป็ นการกําหนดรายละเอียดของสมาชิก การเพิม! ลด จํานวนสมาชิก กําหนดชื!อและรหัสผ่าน
(Username & Password), กําหนดสิ ทธิ การเข้าถึงเอกสารแต่ละประเภท ตามที!ผดู ้ ูแลระบบกําหนดให้ แสดง
ดังรู ปที! 4.4

รูปที 4.4 หน้าเข้าสู่ ระบบการจัดการสมาชิก
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4.1.1.3 หัวข้ อการจัดการประเภทเอกสาร (Article Manager Menu)
ส่ วนนีเป็ นการจัดประเภทของเอกสารสามารถทําการเพิ!ม ลด แก้ไข ประเภทของเอกสารต่าง ๆ ได้
เพื!อความสะดวกในการสื บค้นหา แสดงดังรู ปที! 4.5 ซึ!งประกอบด้วย
•

•

•

ประเภทงานแบบก่อสร้าง ( As-built & Designed Drawing)
−

แบบก่อสร้างงานโยธา

−

แบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

ประเภทมาตราฐานงานก่อสร้าง (Typical Standard Detail)
−

มาตรางานก่อสร้างโยธา

−

มาตรางานก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม

เอกสารอ้างอิง งานก่อสร้าง (Typical Note)

รูปที 4.5 หน้าเข้าสู่ ระบบการจัดประเภทเอกสาร
4.1.1.4 หัวข้ อการจัดการหมวดหมู่ของเอกสาร (Category Manager Menu)
ส่ ว นนี เป็ นจัด หมวดหมู่ ข องเอกสารโดยอ้า งอิ ง ตามหั ว ข้อ ของประเภทของเอกสาร (Article
Manager) สามารถทํา การเพิ! ม , ลด, แก้ไ ข หมวดหมู่ ข องเอกสารต่ า ง ๆ ได้ แสดงดัง รู ป ที! 4.6 ซึ! ง
ประกอบด้วย
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•

ประเภทงานแบบก่อสร้าง ( As-built & Designed Drawing)
−

แบบก่อสร้างงานโยธา
o

−

แบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
o

•

ชื!อโครงการ
ชื!อโครงการ

ประเภทมาตราฐานงานก่อสร้าง (Typical Standard Detail)
−

มาตรางานก่อสร้างโยธา
o

−

การเสริ มเหล็กใน คาน, พืน, การลดระดับโครงสร้าง ฯลฯ

มาตรางานก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม
o

รายละเอียดการป้ องการรั!วซึมของนําตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร ฯลฯ

รูปที 4.6 หน้าเข้าสู่ ระบบการจัดหมวดหมูเ่ อกสาร
4.1.1.5 หัวข้ อการนําไฟล์เอกสารเข้ าออกสู่ ระบบ (Content Manager Menu)
รู ปแบบเอกสารที!สามารถจัดเก็บได้ เช่น .Pdf, .Dwg, .Xls , .Doc โดยเอกสารสามารถนําเข้า, ลบ
ออก, ทําการแก้ไข ได้ตามประเภทประเภท, หมวดหมู่ แสดงดังรู ปที! 4.7
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รู ปที! 4.7 หน้าเข้าสู่ ระบบการนําเข้า, ออกของเอกสาร

ในการนําเข้าไฟล์ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิ กส์ ของเอกสาร (Content Manager Menu) สู่ ระบบจัดการ
เอกสารเว็บแอ็ปพลิเคชัน! สามารถกําหนดรายละเอียดเนือหาของเอกสาร แสดงดังรู ปที! 4.8 ได้ดงั ต่อไปนี
−

ประเภทของเนือหา (Articles)

−

หมวดหมูข่ องเนือหา (Categories)

−

ชื!อเนือหา (Content)

−

รู ปภาพประกอบของเนือหา (Image Content)

−

รายละเอียดของเนือหา (Description)

−

วันที!อา้ งอิงของเนือหา (Reference Date)

−

ตําแหน่งที!จดั เก็บของเนือหา (Directory Storage)

−

ชื!อผูอ้ อกแบบ (Designer)
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รูปที 4.8 หน้าเข้าสู่ ระบบรายละเอียดของเอกสาร
4.1.1.6 หัวข้ อการสื บค้ นหาเอกสาร (Search Manager Menu)
รู ปแบบในการสื บค้นหาเอกสารสามารถเลือกการค้นหาเอกสารจากหัวข้อต่าง ๆ แสดงดังรู ปที! 4.9
ได้ดงั ต่อไปนี
−

ประเภทของเอกสาร (Articles)

- หมวดหมูเ่ อกสาร (Categories)
- เนือหาเอกสาร (Content Name)
- ผูอ้ อกแบบ (Designer)
- วันที!อา้ งอิง (Reference Date)
- รู ปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Data Format)
−

สถานที!จดั เก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Directory Storage)
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รูปที 4.9 หน้าเข้าสู่ ระบบรายละเอียดของเอกสาร[2]

4.2 ตัวอย่ างผลการใช้ งาน
4.2.1 การใช้ งานระบบจัดการเอกสารงานแบบก่อสร้ าง
การทดลองการใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกหัวข้อการค้นหา (Search
Manager Menu Bar) และทําการเลือกหัวข้อ “ งานแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม “ แสดงดังรู ปที! 4.10 และรู ป
ที! 4.11 ดังนี
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รูปที 4.10 หน้าตัวอย่างขันตอนการเข้าใช้งานการค้นหางานแบบก่อสร้าง

รูปที 4.11 หน้าตัวอย่างการเข้าสู่ การค้นหางานแบบก่อสร้าง
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ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถกําหนดรายละเอียดลงในเอกสารที!จดั เก็บไว้เพื!อให้ทาํ
การสื บค้นหาข้อมูลของเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ วขึน แสดงในรู ปที! 4.12 และแสดงผลโดยการเปิ ดเอกสาร
หรื อเซฟจัดเก็บเข้าสู่ ฐานข้อมูลของผูใ้ ช้งาน แสดงดังในรู ปที! 4.13

รูปที 4.12 หน้าตัวอย่างรายละเอียดของงานแบบก่อสร้าง

รูปที 4.13 หน้าตัวอย่างของแบบก่อสร้าง
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4.2.2 การใช้ งานระบบเอกสารงานมาตราฐานการก่อสร้ าง
การทดลองการใช้ง านระบบจัดการเอกสารอิเล็ก ทรอนิ กส์ โดยเลื อกหัวข้อการค้นหา (Search
Manager Menu Bar) และทําการเลือกหัวข้อ “ งานแบบมาตราฐานก่อสร้างสถาปั ตยกรรม “ แสดงดังรู ปที!
4.10 และรู ปที! 4.14 ดังนี

รูปที 4.14 หน้าตัวอย่างขันตอนการเข้าใช้งานการค้นหางานมาตราฐานก่อสร้าง

รูปที 4.15 หน้าตัวอย่างการเข้าสู่ การค้นหางานมาตราฐานก่อสร้าง
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ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สามารถกําหนดรายละเอียดลงในเอกสารที!จดั เก็บไว้เพื!อให้ทาํ
การสื บค้นหาข้อมูลของเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ วขึน แสดงในรู ปที! 4.16 และแสดงผลโดยการเปิ ดเอกสาร
หรื อเซฟจัดเก็บเข้าสู่ ฐานข้อมูลของผูใ้ ช้งาน แสดงดังในรู ปที! 4.17

รูปที 4.16 หน้าตัวอย่างรายละเอียดของเอกสาร

รูปที 4.17 หน้าตัวอย่างรายละเอียดของมาตราฐานงานก่อสร้าง
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รู ปที! 4.18 และรู ปที! 4.19 แสดงการปฏิบตั ิงานทดลองใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ภายในหน่วยงานแผนก Shop Drawing สาขา บางประกง ชลบุรี

รูปที 4.18 การทดลองใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

รูปที 4.19 การทดลองใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ [2]
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4.3 ผลการศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ งาน
การเปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานในการจัดการระบบงานเอกสารระหว่าง การใช้ระบบการทํางาน
แบบเดิม (Manual) แสดงดังรู ปที! 4.20 กับการใช้ระบบจัดการเอกสารแบบใหม่ (Web Application) แสดงดัง
รู ปที! 4.21 ภายในระยะเวลา 3 เดือน โดยมีการประเมินและติดตามผล ช่วงเวลาตังแต่วนั ที! 1 ตุลาคม 2557 ถึง
วันที! 26 ธันวาคม 2557 โดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยกําหนด
จากผูใ้ ช้จาํ นวน 15 คน จากจํานวนผูป้ ฏิบตั ิงานในแผนก Shop Drawing ทังหมด 15 คน

รูปที 4.20 ขันตอนระบบเอกสารแบบเดิม

รูปที 4.21 ขันตอนระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
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4.3.1 ผลการศึกษาการให้ บริการระบบเอกสารแบบเดิม
ผลจากการทดสอบให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานในแผนกได้ท ดลองใช้งานระบบจัดการเอกสารแบบเดิ มและ
กรอกแบบสํารวจความพึงพอใจในการใช้งานจากผูใ้ ช้จาํ นวน 15 คน ผลการสํารวจความพึงพอใจการใช้งาน
ระบบ แสดงดังตารางที! 4.1 สรุ ปได้ดงั นี
ตารางที 4.1 สรุ ปผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบเดิม จํานวน 15 คน

•

•

•

•

•

หัวข้อที! 1 ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านพอใจในระดับ ปานกลางถึ ง มาก จํา นวนทัง สิ น 11 คน คิ ด เป็ น
73.33 % เหตุผลคือ ผูใ้ ช้งานสามารถค้นหาเอกสารได้ตามแฟ้ มและตูเ้ อกสารได้ทนั ที
หัวข้อที! 2 ผูป้ ฏิบตั ิงานพอใจในระดับปานกลางถึงน้ อยทีสุด จํานวนทังสิ น 13 คน คิดเป็ น
86.67 % เหตุผลคือ ผูใ้ ช้งานใช้เวลาในการค้นหาเอกสารนานและไม่ทราบว่าเอกสารจัดเก็บ
ไว้ที!ใด
หัวข้อที! 3 ผูป้ ฏิบตั ิงานพอใจในระดับปานกลางถึงน้ อยทีสุด จํานวนทังสิ น 13 คน คิดเป็ น
86.67 % เหตุผลคือ การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ กระจัดกระจายตามแฟ้ มและตูเ้ ก็บเอกสารใช้
เวลาการค้นหามาก
หัวข้อที! 4 ผูป้ ฏิบตั ิงานพอใจในระดับปานกลางถึงมากทีสุด จํานวนทังสิ น 14 คนคิดเป็ น
93.33 % เหตุผลคือ เอกสารมีการจัดเก็บในแฟ้ มและตูเ้ อกสารแสดงรายละเอียดชัดเจนและ
ถูกต้อง
หัวข้อที! 5 ผูป้ ฎิบตั ิงานพอใจในระดับปานกลางถึงน้ อยทีสุด จํานวนทังสิ น 13 คน คิดเป็ น
86.67 % เหตุผลคือ ขาดการจัดการเอกสารที!ดี โดยไม่สามารถทราบว่าเอกสารอยูท่ ี!ใดหรื อ
มีใครใช้งาน
44

•

หัวข้อ ที! 6 ผูป้ ฎิ บ ัติง านพอใจในระดับ ปานกลางถึ ง น้ อ ย จํา นวนทัง สิ น 13 คน คิ ดเป็ น
86.67 % เหตุผลคือ ผูใ้ ช้งานขาดความพึงพอใจระบบการให้บริ การเอกสารแบบเดิม

การรวบรวมข้อมู ล จากแบบสอบถามจากกลุ่ ม ผูใ้ ช้ง านจํา นวน 15 ชุ ด และนํา ข้อ มูล มาทํา การ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปด้านสถิ ติ แสดงดังรู ปที! 4.22 ผลการวิเคราะห์มีตามลําดับ
ดังต่อไปนี

รูปที 4.22 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบคิดเป็ นร้อยละ (%)
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4.3.2 ผลการศึกษาการให้ บริการระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ผลจากการทดสอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในแผนกได้ทดลองใช้งานระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
และกรอกแบบสํารวจความพึงพอใจในการใช้งานจากผูใ้ ช้จาํ นวน 15 คน ผลการสํารวจความพึงพอใจการใช้
งานระบบ แสดงดังตารางที! 4.2 สรุ ปได้ดงั นี
ตารางที 4.2 ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบจํานวน 15 คน

•

•

•

•

•

หัวข้อที! 1 ผูใ้ ช้ง านพอใจในระดับ ปานกลางถึ งมากทีสุ ด จํา นวนทัง สิ น 15 คน คิ ดเป็ น
100 % เหตุผลคือ ระบบออกแบบให้เหมาะสมผูก้ บั ผูป้ ฎิบตั ิงานที!ทาํ งานกับคอมพิวเตอร์
หัวข้อที! 2 ผูใ้ ช้พอใจในระดับปานกลางถึงมากทีสุด จํานวนทังสิ น 15 คน คิดเป็ น 100 %
เหตุผลคือ ระบบออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน
หัวข้อที! 3 ผูใ้ ช้ง านพอใจในระดับ ปานกลางถึ งมากทีสุ ด จํา นวนทัง สิ น 15 คน คิ ดเป็ น
100 % เหตุผลคือ ผูใ้ ช้งานสามารถสื บค้นหาเอกสารได้จากคอมพิวเตอร์ ที!โต๊ะทํางานลด
เวลาค้นหาเอกสาร
หัวข้อ ที! 4 ผูใ้ ช้ง านพอใจในระดับ ปานกลางถึ ง มากทีสุ ด จํา นวนทัง สิ น 15 คนคิ ดเป็ น
100 % เหตุผลคือ ระบบเอกสารมีการจัดหมวดหมู่และประเภทต่าง ๆ สะดวกต่อการใช้
งาน
หัวข้อที! 5 ผูใ้ ช้ง านพอใจในระดับ ปานกลางถึ งมากทีสุ ด จํา นวนทัง สิ น 15 คน คิ ดเป็ น
100 % เหตุผลคือ ระบบเอกสารมีแสดงถึงรายละเอียดของเอกสารชัดเจนและถูกต้อง
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•

•

หัวข้อที! 6 ผูใ้ ช้ง านพอใจในระดับ ปานกลางถึ งมากทีสุ ด จํา นวนทัง สิ น 13 คน คิ ดเป็ น
86.67 % เหตุผลคือ มีการจัดกลุ่มการเข้าถึงประเภทและหมวดหมูข่ องเอกสารแก่ผใู ้ ช้งาน
หัวข้อที! 7 ผูใ้ ช้พอใจในระดับปานกลางถึงมากทีสุด จํานวนทังสิ น 14 คน คิดเป็ น 93.33 %
เหตุผลคือ ผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจระบบการให้บริ การเอกสารแบบใหม่

การรวบรวมข้อมู ล จากแบบสอบถามจากกลุ่ ม ผูใ้ ช้ง านจํา นวน 15 ชุ ด และนํา ข้อ มูล มาทํา การ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปด้านสถิ ติ แสดงดังรู ปที! 4.23 ผลการวิเคราะห์มีตามลําดับ
ดังต่อไปนี

รูปที 4.23 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบคิดเป็ นร้อยละ (%)
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4.4 ผลสรุปการดําเนินงาน วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ
การนําผลการพัฒนาระบบจัดการงานเอกสารในกระบวนการก่อนและหลังของการพัฒนามาทําการ
วิเคราะห์เพื!อเปรี ยบเทียบและแสดงถึงข้อมูลด้านความพึงพอใจของการให้บริ การ แสดงดังรู ปที! 4.24โดย
แบ่งตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี
1.ระบบการค้นหาง่ายไม่ซบั ซ้อน

ดีข ึน

66.67 %

2. การปฏิบตั ิงานมีความสะดวกรวดเร็ ว

ดีข ึน

46.43 %

3. การสื บค้นข้อมูลง่ายและสะดวก

ดีข ึน

33.33 %

4. ความถูกต้องของข้อมูล

ดีข ึน

6.67 %

สรุ ปประโยชน์ที!ได้รับจากระบบโดยรวม

ดีข ึน

60 %

รูปที 4.24 การเปรี ยบเทียบก่อน-หลังการใช้งานระบบงานเอกสาร
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