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บทคดัย่อ 

การจดัหาระบบงานคอมพวิเตอร ์(Application) ดว้ยวธิกีารน าซอฟตแ์วรส์ าเรจ็รปูมาปรบัใชก้บังานขององคก์รเป็น
วธิกีารหนึ่งทีห่ลายองคก์รนิยมใช ้เพราะโดยทัว่ไปวธิน้ีีท าใหอ้งคก์รไดร้ะบบมาใชง้านในเวลาอนัรวดเรว็และมคี่าใชจ้่าย
ทีต่ ่ากว่าการพฒันาระบบงานขึน้ใหม่ทัง้หมด  อย่างไรกต็ามการใชว้ธิกีารน้ีจะประสบผลส าเรจ็มากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่
กบักระบวนการจดัหาและคดัเลอืกซอฟตแ์วรข์ององคก์ร   

บทความน้ีจงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อแสดงใหเ้หน็กรณีศกึษาตวัอยา่งของกระบวนการจดัหาระบบ Enterprise Content 
Management (ECM) ทีป่ระสบผลส าเรจ็ของบรษิทั สโตน แอปเป้ิล คอนซลัติง้ จ ากดั  ในการน าระบบ Alfresco ทีเ่ป็น
เวบ็แอปพลเิคชนั ซึง่ไดม้าจากกระบวนการคดัเลอืกดว้ยวธิกีารใหค้ะแนนถ่วงน ้าหนกั (Weight score) มาปรบัใชก้บั
การจดัการเอกสาร การควบคุมเอกสาร การแกปั้ญหาเรื่องเอกสารสญูหาย และเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้น
การจดัการเอกสารของแผนกโครงการของบรษิทั เพื่อเป็นการน าร่องในการปรบัใชร้ะบบ Alfresco กบัแผนกอื่นๆ ใน
บรษิทัต่อไป   

ในการปรบัใชร้ะบบ Alfresco ใหเ้กดิผล บรษิทัจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงขอ้ก าหนดของระบบ Alfresco ในฟังกช์นัต่างๆ 
ไดแ้ก่ ฟังกช์นั Select Content Type  ฟังกช์นั Manage Content Version และฟังกช์นั Search Content  รวมทัง้
พฒันาฟังก์ชนัการจดัท ารายงานขึน้ใหม่ เพื่อใหส้ามารถท าตามขอ้ก าหนดความตอ้งการของผูใ้ช้งานไดอ้ยา่งครบถว้น  
โดยในการพฒันาฟังกช์นัใหมเ่หล่าน้ี  ตอ้งตดิตัง้สว่นเสรมิ Alfresco Audit Share ส าหรบับนัทกึกจิกรรมของผูใ้ชง้านลง
ฐานขอ้มลู PostgreSQL ซึง่เป็นฐานขอ้มลูทีต่ดิตัง้มาพรอ้มกบัระบบ Alfresco และใช ้JasperReports เป็นเครื่องมอื
ส าหรบัจดัท ารายงาน 

ผลของการใชแ้บบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศของ Delone & McLean ทฤษฏ ีTAM และทฤษฏ ีTRA 
เป็นกรอบแนวคดิในการประเมนิความส าเรจ็ของการปรบัใชร้ะบบ Alfresco ส าหรบัโครงการน าร่องน้ี พบว่า ผูใ้ชส้ว่น
ใหญ่ 9 ใน 10 คนในแผนกโครงการมคีวามตัง้ใจใชร้ะบบ Alfresco โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจดงักล่าวไดแ้ก่ 
คุณภาพของระบบดา้นการเขา้ถงึฟังกช์นัต่างๆ ของระบบและระยะเวลาในการตอบสนองทีร่วดเรว็ของระบบ คุณภาพ
ของสารสนเทศในระบบทัง้ดา้นความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูเอกสารทีจ่ดัเกบ็ในระบบ และทศันคตขิองผูใ้ชท้ี่มี
ต่อระบบ alfresco วา่เป็นโปรแกรมทีน่่าใช ้ ซึง่เป็นผลมาจากการรบัรูใ้นความงา่ยของระบบ และการรบัรูถ้งึประโยชน์
ของระบบทีช่ว่ยแกปั้ญหาการสญูหายของเอกสาร และชว่ยใหก้ารท างานดา้นการจดัเอกสารดขีึน้ เรว็ขึน้ และสะดวกขึน้ 
 
ค าส าคญั: ระบบจดัการเอกสารในองคก์ร  เวบ็แอปพลเิคชนั  กระบวนการคดัเลอืกซอฟตแ์วร ์
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Abstract 

 Many organizations prefer to acquire information system by implementing software package because 
they can save more time and cost than building the whole system. However, the success of the method 
depends on the acquiring and selecting process.  

This article aims to provide an example case study of successfully implementing the Enterprise content 
management (ECM) in the project department of Stone-Apple Consulting Co., Ltd., Bangkok, Thailand. The 
pilot program to implement ECM was intended to efficiently manage and control documents, solving problems 
such as lost documents and improving company work processes. 

Web-based application named Alfresco was selected by the weighted score method. To implement 
Alfresco, some functions needed to be modified, such as select content type, manage content version and 
search content, and also develop report function, which is not provided. To develop the report function, 
Alfresco Audit Share had to be installed to record user activity in the database and use JasperReports 
Library to generate reports. 

The DeLone-McLean model of information system success, the technology acceptance model (TAM) and 
the theory of reasoned action (TRA) were applied as frameworks to analyze results of Alfresco 
implementation. These results showed that 9 out of 10 project department employees intended to use 
Alfresco in future because of qualities in system response time and ability to access different functions, data 
accuracy and completeness of documentation, and user attitudes about Alfresco in system attractiveness. 
This was affected by perceived ease of use and usefulness in recovering lost documents and efficiently 
managing others. 
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1.  บทน า 
บรษิทั สโตน แอปเป้ิล คอนซลัติ้ง จ ากดั เป็นบรษิัทพฒันาระบบและน าระบบสารสนเทศเขา้ไปช่วยแก้ไขปัญหา

และตอบโจทยท์างธุรกจิใหก้บัลูกคา้ ภายหลงัจากทีอ่งค์กรไดก้่อตัง้และด าเนินการมาไดเ้ป็นเวลา 6 ปี นับตัง้แต่ก่อตัง้
ขึน้เมื่อปี 2551 องคก์รเริม่ประสบกบัปัญหาในการจดัการเอกสารภายในองคก์ร เพราะองคก์รมเีอกสารเป็นจ านวนมาก 
เฉพาะเอกสารทีเ่กี่ยวกบัการพฒันาโครงการของแผนกโครงการที่ยงัไม่รวมถงึเอกสารของแผนกอื่นๆ โดยเฉลีย่แลว้ 1 
โครงการจะมเีอกสารประมาณ 460 หน้า ที่แยกออกเป็นเอกสารประเภทต่างๆ 10 ประเภทภายในโครงการแต่ละ
โครงการ และโดยเฉลี่ยใน 1 ปีบรษิทัจะมโีครงการประมาณ  20 โครงการ ท าให้ภายใน 1 ปีองค์กรมเีอกสารที่ต้อง
จดัเกบ็มากถงึ 9,200 หน้า ทีป่ระกอบดว้ยเอกสารประเภทต่างๆเกี่ยวกบัโครงการทัง้หมดอยู่หลายฉบบัดว้ยกนั จงึท า
ใหเ้ปลอืงพืน้ที่ในการจดัเกบ็เอกสารขององค์กรเป็นอย่างมาก มกีารสูญหายของเอกสาร เช่น ในอดตีเอกสารจ านวน
หนึ่งขององคก์รตดิไปพรอ้มกบัพนกังานทีล่าออก รวมถงึมปัีญหาในการคน้หาเอกสาร แมว้า่ในปัจจุบนัองคก์รจะมพีืน้ที่
จดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกสก์ลาง (Drive: Z)  แต่การทีผู่ใ้ชง้านสามารถตัง้ชื่อไฟลไ์ดอ้ยา่งอสิระไมเ่ป็นรปูแบบเดยีวกนั 
ท าให้การค้นหาไฟล์เสยีเวลาเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีองค์กรจงึมคีวามต้องการน าซอฟต์แวร์ประเภทระบบจดัการ
เอกสารภายในองคก์ร (Enterprise Content Management หรอื ECM) มาใชเ้พื่อช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว โดยองคก์ร
ตอ้งการทีจ่ะน ารอ่งการใชง้านในแผนกพฒันาโครงการ (Project) ก่อน ถา้ประสบความส าเรจ็จงึขยายไปใชก้บัสว่นงาน
อื่นๆ ของบรษิทัต่อไป 

 
2.  ขอบเขตการท างานโดยรวมของระบบ 

ระบบจดัการเอกสารภายในองคก์ร (Enterprise Content Management หรอื ECM) ทีจ่ดัหาเป็นระบบทีค่รอบคลุม
การท างานเริม่ตัง้แต่การน าเอกสารเขา้ไปจดัเกบ็ในระบบแยกตามประเภทของเอกสาร โดยสามารถน าเอกสารเขา้ไป
จดัเกบ็ไดท้ัง้ในรปูแบบของขัน้ตอนการท างาน (workflow) และในรปูแบบของโครงสรา้งโฟลเดอร ์(Folder Structure) 
การจดัการสทิธิใ์นการเขา้ถึงขอ้มูลในเอกสารของผู้ใช้งานที่เกี่ยวขอ้งทัง้ในแผนกขาย (Sales) แผนกสนับสนุน
(Support) และทมีพฒันาระบบ (Project team) วา่จะมสีทิธิจ์ดัการกบัเอกสารในระดบัใด เช่น อ่านไดอ้ยา่งเดยีว (Read 
only) หรืออ่านและเขียนได้เท่านัน้ (Read and Write) หรือทัง้อ่านทัง้เชียนและลบได้ (Read Write and Delete)     
เป็นตน้ การคน้หาและเรยีกดเูอกสาร การแกไ้ขปรบัปรุงเอกสาร จนกระทัง่ถงึการควบคุม Version ของเอกสารทีม่กีาร
แกไ้ขปรบัปรงุ (Update)  
 
3.  การวิเคราะหค์วามต้องการของระบบ 
 ก่อนการคดัเลอืกระบบ ECM ทมีจดัหาไดว้เิคราะหห์าความตอ้งการของผูใ้ชจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวธิกีาร
สมัภาษณ์ผู้ใช้งานหลกัของระบบ ECM ในโครงการน าร่องน้ี  ซึ่งได้แก่หวัหน้าแผนกโครงการ และผู้ใช้ในทมีพฒันา
ระบบโดยเลอืกสมัภาษณ์ผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์การท างานดา้นการพฒันาระบบในหลายโครงการ (projects) และเคยใช้
งานระบบ ECM มาแลว้ จากนัน้น ามาวเิคราะหโ์ดยจดัท าเป็นตวัแบบระบบ (System model) ดว้ย Use case diagram 
ทีแ่สดงถงึฟังกช์นัการท างานต่างๆ ของระบบ ประกอบกบัการท าค าอธบิายการท างานในแต่ละฟังกช์นัทีป่รากฏใน Use 
case diagram ส าหรบัเหตุการณ์ต่างๆ (Scenarios) ให้ผูใ้ชไ้ด้สอบทานและยนืยนัถงึความถูกต้องของความต้องการ
ของผูใ้ชว้่าต้องการใหร้ะบบท าอะไรไดบ้้าง ซึ่งผลที่ได้จากการยนืยนัของผู้ใช้น ามาสรุปเป็นขอ้ก าหนดความต้องการ
ดา้นหน้าทีง่าน (Functional requirements) ของระบบ ECM ทีจ่ดัหาวา่ตอ้งมฟัีงกช์นังานหรอืความสามารถที่รองรบั
การท างานต่างๆ ไดด้งัแสดงในตารางที ่1 และขอ้ก าหนดความตอ้งการดา้นเทคนิค (Technical requirements) ทีร่ะบบ 
ECM ทีจ่ดัหาตอ้งมดีงัแสดงในตารางที่ 3 รวมทัง้ขอ้ก าหนดความตอ้งการทัว่ไปในดา้นอื่นๆ (General requirements) 
ดงัแสดงในตารางที ่4  
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ตารางที ่1 ฟังกช์นังานหรอืความสามารถของระบบ ECM ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 
ฟังกช์นังาน ข้อก าหนดความต้องการในแต่ละฟังกช์นังาน 

Accept Site Collaboration Member สามารถตอบรบัค าเชญิเขา้รว่มการเป็นสมาชกิของ Site ได ้
Check-In Content สามารถน าเอกสารหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ เข้าจัดเก็บในระบบได้ โดย

เอกสารและไฟลต์่างๆทีจ่ดัเกบ็ ตอ้งสามารถตัง้ชื่อไดใ้นฟอรแ์มตดงัน้ี  
<ชื่อโครงการ>-<ชื่อเอกสาร>.(Type of file) 

Check-Out Content สามารถน าเอกสารหรอืไฟลป์ระเภทอื่นๆ ออกจากระบบเพือ่ท าการแกไ้ข 
ได ้โดยเอกสารทีน่ าออกมาแกไ้ขตอ้งถกูลอ็ก (Lock) เพือ่ไมใ่หผู้ใ้ชร้ายอื่น
แกไ้ขไดจ้นกวา่จะน าเอกสารนัน้กลบัเขา้ระบบอกีครัง้ ภายหลงัจากการ
แกไ้ขเสรจ็ 

Manage Collaboration Site สามารถจดัการพืน้ทีส่ าหรบัแบ่งปันเอกสารทีใ่ชใ้นการท างานรว่มกนั
ระหวา่งผูใ้ชก้ลุม่ต่างๆได ้เชน่ แบง่ตามกลุม่โครงการ (Group Project) หรอื 
หน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร(Department) เป็นตน้ 

Manage Content Management Rules สามารถก าหนดกฎเกณฑห์รอืสรา้งเงือ่นไขในการจดัการและจดัเกบ็เอกสาร
ใหเ้ป็นแบบอตัโนมตั ิ(Auto) ได ้เชน่ ถา้เอกสารขึน้ตน้ดว้ย A ใหไ้ปจดัเกบ็
ในโฟลเดอร ์A เป็นตน้ 

Manage Content Permission สามารถก าหนดและควบคุมสทิธิก์ารใชง้านและเรยีกดเูอกสารหรอืไฟล์
ประเภทอื่นๆ ของผูใ้ชง้านได ้

Manage Content Properties สามารถระบุหรอืเพิม่และแกไ้ขขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆ ของเอกสารได ้เชน่ 
ชื่อโครงการ หวัหน้าโครงการ วนัทีเ่ริม่ท าโครงการ และวนัทีโ่ครงการแลว้
เสรจ็ เป็นตน้ 

Manage Content Tags สามารถตดิป้าย (Tag) ใหก้บัเอกสารเพื่อสือ่วา่ เอกสารทีจ่ดัเกบ็ในระบบ
เกีย่วขอ้งกบัเรือ่งใดบา้ง โดยแต่ละเอกสารตอ้งสามารถตดิป้ายไดม้ากกวา่ 
10 ป้าย  

Manage Folder Permission สามารถก าหนดและควบคุมสทิธิก์ารเขา้ถงึและใชง้านโฟลเดอรใ์นระบบที่
จดัเกบ็เอกสารต่างๆ ได ้

Manage Folder Structure: สามารถจดัการโครงสรา้งของโฟลเดอรส์ าหรบัจดัเกบ็เอกสาร ใหม้รีปูแบบ
เหมอืนกบัการจดัการโครงสรา้งของโฟลเดอรบ์นระบบปฏบิตักิารวนิโดวไ์ด ้  

Manage Site Collaboration Member สามารถเพิม่หรอืเชญิสมาชกิรายใหมเ่ขา้มาใชง้านภายใน Collaboration 
Site ได ้และลบผูใ้ชง้านออกจาก Site ได ้

Manage User สามารถเพิม่/แกไ้ข/ลบ ขอ้มลูผูใ้ชง้านในระบบได ้
Search Content สามารถคน้หาเอกสารจากชื่อของเอกสาร หรอืป้าย (Tag) ของเอกสารได ้

โดยผลการคน้หาจะขึน้อยูก่บัสทิธิข์องผูใ้ชง้าน 
Select Content Type สามารถเลอืกประเภทของเอกสารทีจ่ะจดัเกบ็เขา้สูร่ะบบได ้เชน่ เอกสาร 

proposal, Technical Specification หรอื Design document เป็นตน้ 
Update Document Version สามารถก าหนดและควบคุมเวอรช์ัน่ (Version) ของเอกสารได ้
View Content สามารถแสดงเน้ือหาของเอกสารได ้
View Report สามารถเรยีกดรูายงานต่างๆ ในตารางที ่2 ได ้ 
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ตารางที ่2 รายงานต่างๆ ทีผู่ใ้ชต้อ้งการจากระบบ ECM ทีจ่ดัหา 
รายงาน วตัถปุระสงค ์

รายงานการเขา้ใชร้ะบบของ
พนกังาน (User Access 
Report) 

เพือ่ใชป้ระเมนิความคุม้คา่ของระบบ ECM เมือ่เทยีบกบัจ านวนของผูท้ีใ่ชง้านระบบจรงิๆ 
โดยเน้ือหาในรายงานแสดงใหเ้หน็ถงึจ านวนผูใ้ชร้ะบบในชว่งเวลาต่างๆ ทีผู่ใ้ชต้อ้งการดู
ขอ้มลู 

รายงานการเรยีกดเูอกสาร 
(Document View Report) 

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบการเรยีกดเูอกสารของผูใ้ชง้านวา่ถกูตอ้งตรงตามสทิธิก์ารเรยีกดู
เอกสารหรอืไม ่โดยเน้ือหาในรายงานแสดงใหเ้หน็ถงึ รายชื่อผูใ้ชท้ีเ่รยีกดเูอกสาร และ
จ านวนครัง้ทีเ่รยีกดเูอกสารต่างๆ ในแต่ละรายการ ส าหรบัชว่งเวลาต่างๆ ทีผู่ใ้ชต้อ้งการดู
ขอ้มลู 

รายงานสรุปรายการของ
เอกสาร (Summarize 
Document Report) 

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบความครบถว้นของประเภทเอกสารในแต่ละโครงการ โดยผูใ้ช้
สามารถเลอืกระบุโครงการทีต่อ้งการตรวจสอบได ้ซึง่เน้ือหาในรายงานน้ีประกอบดว้ย  
ชื่อโครงการ รายการเอกสารต่างๆ ของโครงการ ชื่อผู ้Check-In เอกสาร และเวอรช์ัน่
ของเอกสารเหล่านัน้  

รายงานสรุปการน าเขา้
เอกสาร (Check-In 
Document Report) 

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบการน าเขา้เอกสารของผูใ้ชง้านวา่ถกูตอ้งตรงตามสทิธิก์ารน าเขา้
เอกสารหรอืไม ่โดยเน้ือหาในรายงานแสดงใหเ้หน็วา่ ในชว่งเวลาต่างๆ แต่ละโครงการ   
มเีอกสารชื่ออะไรบา้งทีม่กีาร Check-In ใครเป็นผู ้Check-In และเอกสารที ่Check-In นัน้
เป็นเวอรช์ัน่ใด 

รายงานสรุปการน าเอกสาร
ออก (Document 
Download Report) 

เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบการน าเอกสารออกของผูใ้ชง้านวา่ถกูตอ้งตรงตามสทิธิก์ารน า
เอกสารออกหรอืไม ่โดยเน้ือหาในรายงานแสดงใหเ้หน็วา่ ในชว่งเวลาต่างๆ แต่ละ
โครงการ มเีอกสารชื่ออะไร เวอรช์ัน่ใดบา้งทีม่กีาร Check-Out ออกไป ใครเป็นผู ้Check-
Out และจ านวนวนัทีม่กีาร Check-Out เอกสารออกไปเพือ่ใชง้านนัน้กีว่นั 

 
ตารางที ่3 ขอ้ก าหนดความตอ้งการดา้นเทคนิค(Technical requirements) ทีร่ะบบ ECM ทีจ่ดัหาตอ้งม ี

ความตอ้งการดา้นเทคนิค ค าอธบิาย 
User Friendly  ตอ้งงา่ยต่อการใชง้าน โดยที่ผูใ้ชง้านสามารถเรยีนรูก้ารใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ย

ตนเอง ภายใน 3 วนัโดยไมม่คีูม่อืการใชง้าน 
 ตอ้งสามารถใชเ้วลาในการเรยีกดเูอกสารไดไ้มเ่กนิ 3 วนิาท ี

Language ตอ้งสามารถโปรแกรมและรองรบัการปรบัปรงุโปรแกรมดว้ยภาษา JAVA  
Deployment Environment  
- Server side 

 Windows 64 bits 

 
 
รองรบัการท างานในระบบปฏบิตักิารในสถาปัตยกรรมแบบ 64 bits 

 RAM  ตอ้งสามารถท างานไดด้ ีในสภาพแวดลอ้มทีม่ ีRAM ไมเ่กนิ 8 GB เพราะเครื่อง Server 
ทีใ่ชต้ดิตัง้ระบบม ีRAM 8 GB 

- Client side สามารถใชง้านผ่าน Web Browser Internet Explorer Version 8 ขึน้ไปเพราะเป็น 
Web Browser version ต ่าสดุทีม่กีารใชง้านอยูใ่นบรษิทั 

Maintenance บ ารงุรกัษาไดง้า่ย เพราะไมม่บีุคลากรประจ าในการดแูลรกัษาระบบ 
Security มรีะบบจดัการผูใ้ชท้ีใ่หผู้ด้แูลระบบสามารถก าหนดบทบาทและสทิธิก์ารเขา้ใชง้านระบบ

ใหก้บัผูใ้ชง้านได ้
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ตารางที ่4 ขอ้ก าหนดความตอ้งการทัว่ไปในดา้นอื่นๆ (General requirements) ทีผู่ใ้ชต้อ้งการ 
ความต้องการทัว่ไปในด้าน

อ่ืนๆ 
ค าอธิบาย 

Vendor ม ี Vendor ในประเทศไทยทีส่ามารถบ ารุงรกัษาระบบได้ เพื่อป้องกนัการผกูขาด
ของ Vendor ทีพ่ฒันาระบบ 

Cost ไมม่คีา่ใชจ้า่ยในดา้นซอฟตแ์วรส์ าหรบัระบบ ECM ทีจ่ดัหา  
Length of time to implement   ใชเ้วลาในการปรบัใชร้ะบบ ECM ใหเ้กดิผล ( Implement) ไดภ้ายใน 6 เดอืน 

 
4.  ขัน้ตอนและวิธีการจดัหาท่ีใช้ 

ภายหลงัจากทีท่มีจดัหาสอบทานขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบทีจ่ดัท าขึน้ดงักล่าวขา้งตน้กบัผูใ้ชง้านดว้ยการให้
ผูใ้ชง้านยนืยนัหรอืแกไ้ขใหเ้ขา้ใจตรงกนัแลว้  จงึไดด้ าเนินการคดัเลอืกระบบ ECM โดยใชข้ ัน้ตอนในการจดัหาดงัน้ี 

1. ศกึษาหาขอ้มลูเกีย่วกบัซอฟต์แวร์ ECM โดยสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสบการณ์การใชง้านระบบ 
ECM จากผูใ้ชง้านหลกัทีใ่หส้มัภาษณ์เกี่ยวกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบ สบืคน้ขอ้มลูในเวบ็ไซต์ต่างๆ เช่น การ
จดัล าดบัความสามารถของซอฟตแ์วร ์ECM ต่างๆ ทีเ่ป็นผลส ารวจของ Gartner ในปี 2014 และ 2015 บทความการ
จดัล าดบัซอฟตแ์วร ์ECM ทีด่ทีีส่ดุของแหล่งอื่นๆ และกรณีศกึษาเกีย่วกบั ECM รวมทัง้เวบ็ไซตข์องซอฟตแ์วร์ ECM 
ต่างๆ ทีถู่กจดัอยูใ่นล าดบัตน้ๆ ในผลส ารวจของ Gartner ดงักล่าว ประกอบกบัประสบการณ์ในการพฒันาระบบ ECM 
ของสมาชกิภายในทมีงานเอง ท าใหไ้ดซ้อฟตแ์วร์ ECM 3 ระบบเพื่อท าการคดัเลอืก สองระบบไดแ้ก่ Nuxeo และ 
Alfresco ซึง่เป็นซอฟตแ์วรโ์อเพน่ซอรส์ (open source) ทีถู่กจดัอยูใ่น Magic Quadrant ของ Gartner โดย Alfresco 
เป็นระบบ ECM Open-Source เพยีงรายเดยีวทีอ่ยูใ่น Magic Quadrant ของ Gartner ทัง้ในปี 2014 และปี 2015 สว่น 
Nuxeo เป็นระบบ ECM Open-Source ทีจ่ดัอยูใ่น Magic Quadrant ของ Gartner ปี 2014 ส าหรบัซอฟตแ์วร ์ ECM 
อกีระบบไดแ้ก่ Documentum  ซึง่จดัเป็น Proprietary software ที ่Gartner จดัใหอ้ยูใ่นกลุ่มผูน้ า ใน Magic Quadrant 
ทัง้ในปี 2014 และปี 2015 

2. ดาวน์โหลดและตดิตัง้ซอฟต์แวรท์ัง้สามเพื่อน ามาประเมนิและเปรยีบเทยีบคุณสมบตัแิละความสามารถของ
ซอฟต์แวร์เหล่าน้ีกบัขอ้ก าหนดความต้องการของระบบ (Requirements) ในดา้นต่างๆ ที่ผ่านการยนืยนัจากผูใ้ช้แล้ว  
ทัง้ดา้นฟังกช์นังาน (functional requirements) ดา้นเทคนิค และดา้นทัว่ไปอื่นๆ ทีน่ ามาเป็นเกณฑใ์นการประเมนิดว้ย
วธิกีารหาคะแนนถ่วงน ้าหนกั (Weighted scores) รวมของซอฟตแ์วรแ์ต่ละระบบเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบกนัโดยการหา
คะแนนดงักล่าวมลี าดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

ในขัน้แรกใหน้ ้าหนักความส าคญั (weight) ของขอ้ก าหนดความตอ้งการแต่ละขอ้ในแต่ละดา้นทีน่ ามาเป็น
เกณฑ ์ โดยทมีงานใหผู้ใ้ชง้านหลกัแต่ละคนในกลุ่มเดมิทีใ่หส้มัภาษณ์เกี่ยวกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการระบบ เป็นผูใ้ห้
น ้าหนักความส าคญักบัขอ้หนดความตอ้งการแต่ละขอ้ในแต่ละดา้นทีน่ ามาเป็นเกณฑ์  โดยให้น ้าหนัก 5 ถ้าขอ้หนด
ความตอ้งการนัน้มคีวามส าคญัในระดบัสงูสุด และใหน้ ้าหนัก 1 ถา้ขอ้หนดความตอ้งการนัน้มคีวามส าคญัในระดบัต ่า
ที่สุด  จากนัน้จึงน าค่าน ้ าหนักความส าคัญที่ทุกคนให้กับในแต่ละข้อมาหาเป็นค่าเฉลี่ยของน ้ าหนักความส าคัญ 
(Average weight) ของขอ้ก าหนดความตอ้งการแต่ละขอ้ในแต่ละดา้นทีน่ ามาเป็นเกณฑ ์ ดงัตวัอยา่งในตารางที ่5 

ขัน้ถดัไปให้คะแนนความสามารถของซอฟต์แวร์แต่ละระบบ  โดยเริม่จากความสามารถด้านฟังก์ชันงาน
ทมีงานไดท้ าการสาธติฟังกช์นัการท างานของซอฟต์แวรแ์ต่ละระบบแลว้ใหผู้ใ้ชง้านหลกัแต่ละคนในกลุ่มเดมิใหค้ะแนน
ความสามารถของซอฟต์แวร์แต่ละระบบในแต่ละข้อ โดยให้คะแนน 5 ถ้าซอฟต์แวร์สามารถท างานได้ตรงตาม
ขอ้ก าหนดความตอ้งการขอ้นัน้มากทีส่ดุ  ใหค้ะแนน 1 ถา้ซอฟตแ์วรส์ามารถท างานตรงตามขอ้ก าหนดความตอ้งการ
ขอ้นัน้ไดน้้อยทีส่ดุ และใหค้ะแนน 0 ถา้ซอฟตแ์วรไ์มร่องรบัการท างานตามขอ้ก าหนดความตอ้งการขอ้นัน้ จากนัน้น า
คะแนนที่ทุกคนให้ในแต่ละขอ้ของซอฟต์แวรแ์ต่ละระบบมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนความสามารถของซอฟต์แวร์แต่ละ
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ระบบในฟังก์ชนัการท างานแต่ละขอ้นัน้ (Average scores) ดงัตวัอย่างในตารางที่ 5 ส าหรบัการใหค้ะแนน
ความสามารถด้านเทคนิค และด้านทัว่ไปอื่นๆ ของซอฟต์แวร์แต่ละระบบท าในท านองเดียวกนักบัการให้คะแนน
ความสามารถดา้นฟังกช์นังานทีก่ลา่วขา้งตน้ 

ขัน้สุดทา้ยจงึเป็นการหาคะแนนถ่วงน ้าหนกัรวมในความสามารถทุกดา้นของซอฟตแ์วรแ์ต่ละระบบ โดยการ
หาคะแนนถ่วงน ้าหนกัของซอฟตแ์วรแ์ต่ละระบบในแต่ละขอ้ก่อน ดว้ยการน าคะแนนความสามารถของซอฟตแ์วรแ์ต่ละ
ระบบในแต่ละขอ้มาถ่วงน ้าหนกั (คณู) ดว้ยค่าเฉลีย่ของน ้าหนกัความส าคญัของขอ้ก าหนดความตอ้งการแต่ละขอ้ทีไ่ด้
จากขัน้ตอนแรก แลว้หาผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนกั (Total weighted score) และเทยีบเป็นเปอรเ์ซนตก์บัคะแนน
ถ่วงน ้าหนกัรวมทัง้หมดถา้ในแต่ละขอ้ไดค้ะแนน 5 (Total maximum weighted score) ส าหรบัความสามารถในแต่ละ
ดา้นของซอฟต์แวรแ์ต่ละระบบ ดงัตวัอย่างในตารางที่ 5 จากนัน้จงึหาผลรวมของเปอรเ์ซน็ต์ดงักล่าวส าหรบั
ความสามารถทัง้สามดา้นของแต่ละระบบ 

3. เลอืกซอฟตแ์วรห์รอืระบบทีม่คีา่ผลรวมของเปอรเ์ซน็ตด์งักล่าวสงูสดุ 
 

ตารางที ่5 ตวัอยา่งวธิกีารหาคะแนนถ่วงน ้าหนกั (Weighted scores) รวมของความสามารถดา้นฟังกช์นัของ 
ซอฟตแ์วรแ์ต่ละระบบ 

Requirements 
Average 
Weight 

Maximum 
Weighted 

Score 

Alfresco Nuxeo Documentum 
Average 

Score 
Weighted

Score 
Average 

Score 
Weighted

Score 
Average 

Score 
Weighted

Score 
Search 
Content 

5 25 4 20 4 20 3 15 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

………… 
………… 

Total  335 77.50 331.75 66 295 58.50 261.75 
Total (%)  100%  93%  83%  71% 
 
  ผลของการประเมินและการคดัเลือกซอฟตแ์วร ์

จากกระบวนการประเมินและเปรียบเทียบความสามารถและข้อจ ากัดของซอฟต์แวร์ดังกล่าวข้างต้น  
ซอฟตแ์วรท์ีไ่ดผ้ลรวมเปอรเ์ซน็ต์มากทีส่ดุคอื Alfresco โดยไดเ้ปอรเ์ซนต์มากทีส่ดุในทุกดา้น ทัง้ทางดา้นฟังกช์นัการ
ท างาน ดา้นเทคนิค และดา้นทัว่ไปอื่นๆ ดงันัน้จงึเลอืก Alfresco เพื่อน ามาปรบัใชใ้หเ้กดิผล (Implement) โดยในการ
น า Alfresco มาปรบัใชใ้หเ้กดิผลมทีัง้สว่นทีต่อ้งก าหนดค่า (Configuration) ใหใ้หมจ่ากค่าทีก่ าหนดใหโ้ดยปรยิาย 
(Default) ของซอฟตแ์วร ์ดงัตารางที ่6 สว่นทีต่อ้งปรบัปรุง (Modify) และสว่นทีต่อ้งพฒันาใหม ่(New development) 
ดงัตารางที ่7 
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ตารางที ่6 สว่นทีต่อ้งก าหนดค่าใหใ้หมเ่พิม่เตมิจากคา่ทีก่ าหนดใหโ้ดยปรยิายของซอฟตแ์วร์ 
ฟังกช์นั ค่าท่ีต้องก าหนดเพ่ิม 

Manage Content Management Rules สรา้งกฎการยา้ยเอกสารตามขอ้ตกลงการจดัระเบยีบไฟล์ 
Manage Site Collaboration สรา้ง Site ใหต้รงกบังานของบรษิทั 
Manage Folder Permission ก าหนดสทิธิก์ารเขา้ถงึแฟ้มขอ้มลูของผูใ้ชง้าน 
Manage User สรา้งผูใ้ชง้าน 
Manage Folder Structure สรา้งแฟ้มขอ้มลูตามขอ้ตกลงการจดัระเบยีบแฟ้มขอ้มลู 

 
ตารางที ่7 สว่นทีต่อ้งปรบัปรุงและพฒันาใหม ่

ฟังกช์นั ความสามารถของซอฟตแ์วร ์ ปรบัปรงุ/พฒันาเพ่ิมใหม่ 
Manage Content Properties ไมส่ามารถจดัเกบ็ขอ้มลูคุณสมบตัิ

อื่นๆ (Properties) ของเอกสาร 
นอกจากชื่อเอกสารได ้ 

มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูคุณสมบตัอิื่นๆ ของ
เอกสารไดต้ามความตอ้งการ เชน่ ชื่อ
โครงการ ชื่อลกูคา้ หวัหน้าโครงการ  วนัที่
เริม่โครงการ เป็นตน้  

Search Content สามารถคน้หาเอกสารจากชื่อ
เอกสารและค าคน้ไดเ้ท่านัน้ แต่ไม่
สามารถคน้หาเอกสารตามขอ้มลู
คุณสมบตัอิื่นๆ ของเอกสารได ้

สามารถคน้หาเอกสารตามขอ้มลูคุณสมบตัิ
อื่นๆ ของเอกสารได ้

Select Content Type ไมม่กีารจดัประเภทเอกสารและให้
เลอืกเอกสารจากประเภทตามความ
ตอ้งการได ้

เพิม่ใหส้ามารถจดัประเภทของเอกสารและ
เลอืกเอกสารจากประเภททีต่อ้งการได ้

View Report ไมม่ ี สามารถเรยีกดรูายงานในตารางที ่2 ได ้
 

5.  ขัน้ตอนและกระบวนการท างานเพ่ือปรบัใช้ให้เกิดผล 
ภายหลงัการคดัเลอืกได ้Alfresco แลว้ ทมีงานไดน้ า Alfresco มาปรบัใชใ้หเ้กดิผล โดยเริม่จากการก าหนดค่า

ซอฟตแ์วร ์(Configuration) ดงัตวัอย่างในภาพที่ 1 ปรบัปรุงฟังกช์นัการท างานเดมิ (Modify) ดงัตวัอยา่งในภาพที่ 2 
และพฒันาฟังกช์นัการเรยีกดรูายงานต่างๆ ขึน้ใหม่ ดงัตวัอยา่งรายงานในภาพที่ 3 ในการพฒันาฟังกช์นัสว่นน้ีทมีงาน
ไดเ้ลอืก JasperReports (ซึง่มหีน้าจอดงัตวัอยา่งในภาพที่ 4) เป็นเครื่องมอืส าหรบัจดัท ารายงาน เพราะเครื่องมอื
ดงักล่าวสามารถรองรบัฐานขอ้มลู Postgres ซึง่เป็นฐานขอ้มลูของระบบ Alfresco ได ้รวมถงึเป็นเครื่องมอืฟรแีวรจ์งึไม่
มคี่าใช้จ่ายและเป็นเครื่องมอืที่ทมีพฒันาระบบมคีวามคุ้นเคย จงึท าให้ไม่เสยีเวลาในการท าความเขา้ใจและใช้งาน 
นอกจากน้ียงัตดิตัง้สว่นเสรมิของระบบ Alfresco ชื่อ Audit Share เพิม่ เพื่อท าหน้าทีบ่นัทกึกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
ระบบ (เชน่ Check-In เอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร) ลงในฐานขอ้มลู เพราะโครงสรา้งฐานขอ้มลูเดมิของระบบ Alfresco 
ไมไ่ดบ้นัทกึกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ไวใ้นระบบ  

เมื่อตัง้ค่า เพิม่เตมิ และปรบัปรุงจนได ้Alfresco เวอรช์ัน่ใหมท่ีเ่หมาะสมกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการของผูใ้ชแ้ลว้
ทมีงานจงึจดัท าคู่มอืการใชง้านระบบ และตดิตัง้ Alfresco เวอรช์ัน่ใหม่น้ีเพื่อใหผู้ใ้ชง้านทัง้แผนกพฒันาโครงการทีใ่ช้
เป็นโครงการน ารอ่งจ านวน 10 คนไดท้ดลองใชง้านประมาณ 4 สปัดาห ์ก่อนทีจ่ะเขา้ไปประเมนิผลและสรุปผลการปรบั
ใชร้ะบบอยา่งเป็นทางการ ซึง่ในระหวา่งสีส่ปัดาหท์ีใ่หผู้ใ้ชไ้ดท้ดสอบประสทิธภิาพและความสามารถของระบบ ทมีงาน
ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ใ้ชง้านแสดงความคดิเหน็ที่มตี่อระบบเป็นระยะๆ เพื่อน าขอ้มูลดงักล่าวมาปรบัปรุงระบบในระหว่าง
การปรบัใช ้
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ภาพที ่1 ตวัอยา่งการก าหนดคา่เพือ่ใหร้ะบบเปลีย่นประเภทเอกสารใหโ้ดยอตัโนมตั ิ

 

 
ภาพที ่2 ตวัอยา่งการปรบัปรงุหน้าจอการคน้หาเอกสารตามขอ้มลูของไฟล์ (Properties) 

 

 
ภาพที ่3 ตวัอยา่งรายงานทีไ่ดพ้ฒันาเพิม่เตมิ 
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ภาพที ่4 ตวัอยา่งหน้าจอของ JasperReports 

 
6.  ผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จริงจากการปรบัใช้ซอฟตแ์วร ์

เมื่อผ่านพน้ระยะเวลา 4 สปัดาหข์องการทดลองใชง้านระบบดงักล่าวขา้งตน้ ปรากฏวา่มผีูใ้ชเ้พยีง 5 คนเท่านัน้ที่
ไดท้ดลองใชง้านจรงิ ทมีงานจงึท าการสาธติการใชง้านระบบใหก้บัผูท้ีไ่ม่มโีอกาสใชง้านระบบจรงิในระยะเวลาดงักล่าว 
โดยสาธติการใชง้านระบบ Alfresco ตามขอ้ก าหนดความตอ้งการดา้นฟังกช์นั เพื่อเกบ็ขอ้มลูการใชง้านจากผูใ้ชแ้ละน า
ขอ้มลูดงักล่าวมาประเมนิผลการปรบัใชซ้อฟต์แวร์ โดยการเกบ็ขอ้มลูใชว้ธิกีารถามค าถามกบัผูใ้ชง้านทุกคนในแผนก
ดว้ยแบบสอบถามปลายเปิด (ดงัตวัอยา่งค าถามในตารางที่ 8) เพื่อใหผู้ใ้ชง้านระบบสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่ง
เตม็ที ่และใหค้ าตอบทีช่ดัเจนตรงกบัความคดิของผูใ้ชง้านระบบมากทีส่ดุ ซึง่ค าถามเหล่าน้ีเป็นค าถามเกีย่วกบัคุณภาพ
ของขอ้มลู (Information quality) คุณภาพของระบบ (System quality) การรบัรูข้องผูใ้ชถ้งึความงา่ยในการใชง้านระบบ 
(Perceived ease of use) และประโยชน์ที่จะไดร้บัจากการใชง้านระบบ (Perceived usefulness) ทศันคตขิองผูใ้ชท้ีม่ ี
ต่อระบบ (Attitude toward the system) และความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านระบบ ( Intention to use the system) ซึง่ทมีงานได้
แนวทางมาจากทฤษฏกีารกระท าทีม่เีหตุผล (Theory of Reasoned Action หรอื TRA) ของ Fishbein and         
Ajzen (1975) ทฤษฏกีารยอมรบัเทคโนโลย ี (Technology Acceptance Model หรอื TAM) ของ Davis (1989) และ
กรอบแนวคดิความส าเรจ็/ลม้เหลวของระบบสารสนเทศของ DeLone and McLean (2003) ทีท่มีงานจะน ามาใชเ้ป็น
กรอบส าหรบัประเมนิผลความส าเรจ็/ลม้เหลวและการยอมรบัการใชง้านระบบน้ีต่อไป  

 
ตารางที ่8 ค าถามทีใ่ชเ้พือ่สอบถามความคดิเหน็ของผูใ้ชง้านระบบ 

ขอ้ ค าถาม 
1. ทา่นคดิวา่ระบบ Alfresco สามารถเกบ็รกัษาขอ้มลูไดถ้กูตอ้งและครบถว้นหรอืไม่ 
2. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการตอบสนอง (Response Time) ระบบ Alfresco รวดเรว็หรอืไม ่
3. ทา่นสามารถเขา้ใชง้านระบบ Alfresco ไดเ้มือ่มคีวามตอ้งการใชง้านหรอืไม ่
4. ทา่นคดิวา่จะใชง้านระบบ Alfresco ต่อไปหรอืไมแ่ละเมื่อใด 
5. ทา่นคดิวา่ระบบ Alfresco มปีระโยชน์ต่อตวัทา่นเองและองคก์รหรอืไมอ่ยา่งไร 
6. ทา่นประสบปัญหาการใชง้านระบบ Alfresco หรอืไมอ่ยา่งไร   
7. ทา่นพงึพอใจในฟังกช์นัใดของระบบ Alfresco มากทีส่ดุ เพราะอะไร 
8. ทา่นมคี าแนะน าส าหรบัการใชง้านระบบ Alfresco หรอืไม ่  
9. ทา่นมคีวามรูส้กึอยา่งไรหลงัจากไดใ้ชง้านระบบ Alfresco 
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7.  บทวิเคราะหค์วามส าเรจ็/ล้มเหลวของการปรบัใช้ให้เกิดผล 
 ในการประเมินผลการปรับใช้ระบบ Alfresco นอกจากทีมงานจะใช้ทฤษฏี TRA, TAM และกรอบแนวคิด

ความส าเรจ็/ลม้เหลวของระบบสารสนเทศของ DeLone and McLean (2003) แลว้ ยงัใชง้านวจิยัต่างๆ ทีส่นบัสนุน
ทฤษฎแีละกรอบแนวคดิดงักล่าว (Almutairi and Subramanian 2005; Gong, Xu and Yu, 2004; Nelson, Todd and 
Wixom, 2005;  Rai, Lang, Welker, 2002; Ryan & Deci, 2000; Van Der Heijden and Sørensen, 2003; Wang 
and Strong, 1996; Wang, 2008) มาสรา้งเป็นตวัแบบ (Models) ส าหรบัการวเิคราะห์ แต่เน่ืองจากระยะเวลาทีใ่ห้
ผูใ้ชง้านไดท้ดลองใชง้านระบบจรงิมรีะยะเวลาเพยีง 4 สปัดาห ์ และในช่วงระยะเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาทีผู่ใ้ชร้ะบบ
อยู่ระหว่างการพฒันาและทดสอบโปรแกรมให้กบัลูกค้า จงึไม่มงีานในส่วนที่เกี่ยวกบัการจดัการเอกสารที่ต้องน าเขา้
ระบบ Alfresco การวเิคราะหค์วามส าเรจ็ของการปรบัใชร้ะบบ Alfresco จากพฤตกิรรมการใชง้านระบบจรงิ (use) ของ
ผูใ้ชต้ามทฤษฏ ีTRA, TAM และกรอบแนวคดิของ DeLone and McLean ทีว่ดัจากการใชง้านระบบเป็นประจ าอยา่ง
ต่อเน่ือง จ านวนหรอืความถี่ในการใชง้านระบบ ระยะเวลาในการใชร้ะบบของผูใ้ช ้และจ านวนผูท้ีเ่ขา้ใชร้ะบบ  (DeLone 
and McLean, 2003; Almutairi and Subramanian 2005)  จงึอาจท าใหผ้ลการวเิคราะหม์คีวามคลาดเคลื่อน ดงันัน้การ
วเิคราะหค์วามส าเรจ็ของการปรบัใชแ้ละยอมรบัระบบ Alfresco จงึประเมนิจากความตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบ Alfresco ของ
ผูใ้ช ้ แทนการวดัจากพฤตกิรรมการใช้งานระบบจรงิ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฏ ีTRA, TAM  และงานวจิยัหลายงานที่
ชีใ้หเ้หน็วา่ ความตัง้ใจใชร้ะบบเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการใชง้านระบบจรงิ (Davis, 1989; Wang, 2008)  
ท าใหไ้ดต้วัแบบส าหรบัเป็นกรอบวเิคราะหค์วามส าเรจ็ของการปรบัใชแ้ละการยอมรบัระบบ Alfresco ดงัภาพที ่5 ซีง่จะ
เหน็วา่คุณภาพของสารสนเทศและคุณภาพของระบบ  การรบัรูข้องผูใ้ชถ้งึความงา่ยในการใชง้านระบบและการรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการใชง้านระบบ เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านระบบ โดยการรบัรูข้องผูใ้ชถ้งึความ
งา่ยในการใชง้านระบบและการรบัรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการใชง้านระบบจะสง่ผลต่อความตั ้งใจทีจ่ะใชง้านระบบ  
ผา่นทศันคตขิองผูใ้ชท้ีม่ตี่อระบบ 

 

 
ภาพที ่5 กรอบแนวคดิและทฤษฎทีีน่ ามาวเิคราะหค์วามส าเรจ็และการยอมรบั 
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เมื่อทมีงานน าความคดิเหน็จากผูใ้ชง้านจ านวน 10 คนทีไ่ดจ้ากการตอบค าถามปลายเปิด (ดงัตวัอยา่งในตารางที ่
8) มาท าการวเิคราะหเ์น้ือหา (Content analysis) โดยการพจิารณาความสอดคลอ้งของค าทีต่รงกนัระหวา่งค าทีป่รากฏ
ในความคดิเหน็เหล่านัน้กบัค าทีป่รากฏในนิยามของปัจจยัต่างๆ ทีป่รากฏในทฤษฎ ีTRA, TAM และกรอบแนวคดิของ 
DeLone and McLean (2003) รวมทัง้งานวจิยัต่างๆ ทีก่ลา่วขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัภาพที ่6 โดย 9 จาก 10 คนของ
ผูใ้ชง้านทัง้หมดของแผนกโครงการ ซึง่รวมทัง้ผูใ้ชง้าน 5 คนทีไ่ดท้ดลองใชง้านระบบ Alfresco จรงิๆ และผูใ้ชง้าน 5 
คนทีไ่ดด้ทูมีงานสาธติการใชง้านระบบ Alfresco ตามขอ้ก าหนดความตอ้งการ มคีวามตัง้ใจจะใชง้านระบบ Alfresco ใน
อนาคต เพราะผูใ้ชง้านมทีศันคตทิีด่ตี่อระบบจากการทีผู่ใ้ชร้บัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้านระบบเพื่อคน้หาเอกสาร และ
จากการรบัรูว้า่ระบบมปีระโยชน์ในการจดัการควบคุมเอกสารไดด้ขีึน้ เรว็ขึน้ ถูกตอ้งมากขึน้ สามารถแบ่งปันเอกสารได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล และสามารถแกปั้ญหาเรื่องเอกสารสญูหายได้ ประกอบกบัคุณภาพของระบบที่
ใชง้านงา่ย สามารถตอบสนองต่อการใชง้านทีร่วดเรว็ และคุณภาพของสารสนเทศจากระบบทีม่คีวามครบถว้นถูกตอ้ง  
แมว้า่ในประเดน็ของคุณภาพของสารสนเทศจะยงัมผีูใ้ชง้านบางคนที่มคีวามกงัวลอยูบ่า้งในเรื่องความถูกตอ้งครบถว้น
ของขอ้มลูน าเขา้ทีร่ะบบจะน ามาผลติเป็นสารสนเทศของระบบ  

 

 
ภาพที ่6 ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจใชง้านระบบของผูท้ีด่กูารสาธติระบบ 

 
8.  สรปุ 

จากกระบวนการจดัหาและคดัเลอืกซอฟต์แวร์ใหก้บัแผนกโครงการของบรษิทัสโตน แอปเป้ิล คอนซลัติ้ง จ ากดัที่
เริม่จากการก าหนดขอบเขตการท างานทีช่ดัเจนของระบบ ECM ทีต่อ้งการจดัหา  การหาขอ้ก าหนดความตอ้งการอยา่ง
ละเอยีดในทุกมติทิัง้ดา้นฟังกช์นั ดา้นเทคนิค  และดา้นทัว่ไปอื่นๆ จากผูใ้ชง้านหลกัของระบบ ECM ดว้ยการสมัภาษณ์
และใหผู้ใ้ชย้นืยนัขอ้ก าหนดความตอ้งการเหลา่นัน้ก่อนการน าขอ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นการคดัเลอืกซอฟตแ์วร์ และวธิกีาร
คดัเลอืกซอฟต์แวรด์ว้ยการพจิารณาซอฟต์แวรท์ีม่คีะแนนถ่วงน ้าหนักรวมสงูสุด โดยการใหผู้ใ้ชง้านหลกัเดมิเข้ามามี
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สว่นรว่มในขัน้ตอนการคดัเลือก โดยเฉพาะในการใหน้ ้าหนกัความส าคญัของขอ้ก าหนดความตอ้งการแต่ละขอ้ในแต่ละ
ดา้นทีน่ ามาเป็นเกณฑ์ในการคดัเลอืกซอฟต์แวร์ และการใหค้ะแนนความสามารถของซอฟต์แวรแ์ต่ละระบบส าหรบั
ขอ้ก าหนดความตอ้งการแต่ละขอ้ในแต่ละดา้นเหล่านัน้ จงึท าใหไ้ดร้ะบบ Alfresco ทีม่ฟัีงกช์นัและคุณสมบตัติ่างๆ ทีท่ า
ใหผู้ใ้ช้งานรบัรูไ้ดถ้งึความง่ายในการใชง้านและประโยชน์ของการใชง้านระบบน้ี และเป็นระบบที่มคีุณภาพใหก้าร
ตอบสนองทีร่วดเรว็ ใหส้ารสนเทศทีม่คีุณภาพกบัผูใ้ช้งาน มาปรบัใชใ้นโครงการน ารอ่งน้ีอยา่งประสบความส าเรจ็และ
เป็นทีย่อมรบัของผูใ้ชง้านในแผนกโครงการของบรษิทั โดยผูใ้ชเ้กอืบทุกคน(คดิเป็นรอ้ยละ 90) ในแผนกดงักล่าว มี
ความตัง้ใจทีจ่ะใชร้ะบบ Alfresco  

จากการหาขอ้ก าหนดความตอ้งการอย่างละเอยีดก่อนการจดัหาซอฟตแ์วร ์ ท าใหไ้ด ้Alfresco ทีม่คีวามสามารถ
ส่วนใหญ่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน แม้มสี่วนที่ต้องแก้ไขปรบัปรุง ก็เพยีงเล็กน้อย จึงท าให้ทมีงานใช้
ทรพัยากรทัง้คนและเวลาไมม่ากในการปรบัปรงุซอฟตแ์วร ์ สง่ผลใหก้ารจดัหาระบบงาน ECM ดว้ยวธิน้ีีมตีน้ทุนต ่าและ
ไดร้ะบบมาใชง้านในเวลาทีร่วดเรว็ ซึง่ต่างจากการจดัหาระบบงานของบางหน่วยงานหรอืองคก์รที่ประสบความลม้เหลว  
ทีม่กัไม่ไดห้าขอ้ก าหนดความตอ้งการอย่างละเอยีดก่อนการจดัหาซอฟต์แวร์ ท าใหไ้ดซ้อฟต์แวรท์ีไ่ม่ตรงตามความ
ตอ้งการ และผูใ้ชไ้มย่อมรบัในซอฟตแ์วรน์ัน้ หรอืไมก่ท็ าใหอ้งคก์รตอ้งเสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยจ านวนมากในการปรบัปรุง
ซอฟตแ์วรเ์พือ่ใหต้รงตามความตอ้งการและเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ชง้าน  

นอกจากน้ีการทีท่มีจดัหาเลอืกผูใ้ชง้านหลกัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมเพื่อเขา้ร่วมกระบวนการคดัเลอืกและปรบัใช้
ซอฟตแ์วรใ์หเ้กดิผล กเ็ป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีท่ าให้การปรบัใช ้Alfresco ในโครงการน ารอ่งน้ีประสบความส าเรจ็และเป็นที่
ยอมรบัของผู้ใช้งานเกอืบทุกคนในแผนกโครงการของบรษิทั เพราะผู้ใช้งานหลกัที่ทมีงานเลอืกเหล่าน้ีมอีิทธพิลต่อ
ผูใ้ชง้านคนอื่นๆ ในแผนกโครงการซึง่เป็นไปตามทฤษฏ ีTRA 

ดงันัน้การจดัหาระบบงานคอมพวิเตอร์ (Application) ด้วยวธิีการน าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมาปรบัใช้กบังานของ
องคก์รจะประสบผลส าเรจ็และเป็นทีย่อมรบัของผูใ้ช ้และเป็นวธิกีารทีท่ าใหอ้งคก์รไดร้ะบบมาใชง้านในเวลาอนัรวดเรว็
และมคี่าใช้จ่ายที่ต ่ากว่าการพฒันาระบบงานขึ้นใหม่ทัง้หมดก็ต่อเมื่อมกีระบวนการจดัหาและคดัเลือกซอฟต์แวร์ที่
ถูกต้อง ดงัตวัอย่างในกระบวนการจดัหาและคดัเลอืกซอฟต์แวรข์องโครงการน าร่องในแผนกโครงการ  บรษิทั สโตน 
แอปเป้ิล คอนซลัติง้ จ ากดั ทีน่ าเสนอ 
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