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บทคัดย่อ
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
จากบันทึกข้อความของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั ย
สยาม เพื่อลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการเก็บรักษาและเพิ่มความสะดวกการ
จัดเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล แก้ไขข้อมูล และด้านความปลอดภัยของ
ข้ อ มู ล โดยน าเทคโนโลยี ก ารจั ด การเอกสารเข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานของเลขานุการให้ดียิ่งขึ้น
ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ใช้เวลาการสืบค้นข้อมูลเร็วกว่าการสืบค้นจากเอกสารถึง 135.40 เท่า
คำสำคัญ: ระบบจัดการเอกสาร, เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ABSTRACT
e-Document Management System (EDMS) creates the
electronic documents from the document of the School of
Information Technology, Siam University. The purpose of research
is to save cost of storage and ease of storage, search data, edit data
and data security using by document management technology to
increase the performance of the Secretary to be even better.
The findings of the study were that EDMS use timing to the
retrieval of information faster than searching the papers to 135.40.
KEYWORDS: EDMS, electronic document, e-document

1. บทนา
ยุค ปั จ จุบั น เป็ นยุ ค การติ ด ต่ อสื่ อ สารอย่ างไร้ พ รมแดน โดยน า
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร หรือการส่ง
ข้ อ มู ล ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การพู ด คุ ย กั น ผ่ า นทางเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) เป็นต้น
องค์กรส่วนใหญ่ในปัจจุบันจึงนิยมนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับ
งานไม่ว่าจะเป็นงานด้านธุรกิจ งานสานักงาน งานด้านวิทยาศาสตร์
งานด้านการแพทย์ งานด้านคมนาคม งานด้านการเกษตร งานด้านสื่อ
โทรทั ศ น์ แ ละสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ งานด้ า นบริ ก าร รวมถึ ง งานทางด้ า น
การศึกษาและกระทรวงต่างๆ ช่วยให้การดาเนินงานภายในองค์กรมี
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทางานให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
เพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทางาน
และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
การจัดการเอกสารบันทึกข้อความของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาสยาม พบว่า เกิดความล่าช้าในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลอยู่ในรูปของกระดาษ ทาให้เกิดความยุ่งยากและใช้
เวลาในการค้นหาข้อมูล และยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเนื้อที่
ในการจัดเก็บเอกสาร อีกทั้งยังขาดความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มของเอกสารต่างๆ รวมถึงความปลอดภัย ของเอกสารที่
จัดเก็บอาจจะสูญหายได้ เพราะปัจจุบันการเก็บเอกสารจะเก็บอยู่ในตู้
เอกสารและใช้กุญแจล็อกไว้เพื่อเป็นการป้องกัน ทาให้เกิดความเสี่ยง
ในการแอบลักลอบขโมยข้อมูลได้
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ผู้วิจัยมีแนวความคิดในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
โดยนาคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บ และการสืบค้นข้อมูล
โดยจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อความไว้ในฐานข้อมูล ทาให้การสืบค้น
ข้อมู ลทาได้ สะดวกและรวดเร็วยิ่ง ขึ้นเมื่อเทีย บกับ การทางานเดิ ม
รวมถึงช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บ เพราะข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บ
อยู่ภายในเครื่องคอมพิว เตอร์ และการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใน
เอกสารจะจัดการได้ง่ายขึ้น การจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์นั้นจะ
เป็ น การเพิ่ ม ความปลอดภั ย แก่ ข้ อ มู ล มากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารใส่
รหัสผ่านของผู้ใช้ก่อนการเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ ทาให้เป็น
การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลภายนอก อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน ลดการใช้ทรัพยากรใน
กระบวนการทางานและลดภาระการทางานของบุคลากรให้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเกิดข้อผิดพลาดในการทางานน้อยที่สุด [1]
2. แนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดในการพัฒนา

ภาพที่ 1 การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล (Input)

คณะอาจารย์ทรี่ ับผิดชอบได้ยื่นเรื่องราวให้เลขานุการคณะ เพื่อนา
ข้อมูลที่ได้ไปกรอกลงโปรแกรมระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ที่สร้างขึ้นจากนั้นทาการบันทึกข้อความดังกล่าวลงฐานข้อมูล

ภาพที่ 2 การสร้าง Template

คณะอาจารย์ ต้ อ งการรายงานที่ มี รู ป แบบตามต้ อ งการยื่ น ให้
เลขานุ ก ารคณะเพื่ อ สร้ า ง Template โดยข้ อ มู ล แบ่ ง จั ด เก็ บ ลง
ฐานข้อมูล และจัดเก็บ Template ที่สร้างไว้ในไฟล์ XML

ภาพที่ 3 การค้นหาเพื่อออกรายงาน (Output)

คณะอาจารย์ต้ องการรายงานจึง สั่ งให้เ ลขานุ การคณะ โดยใช้
โปรแกรมระบบจั ด การเอกสารอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ ใ นการค้ น หาจาก
ฐานข้อมูลและไฟล์ XML เพื่อนารายงานที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
2.2 เทคโนโลยีทใี่ ช้ในการพัฒนาโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี Web
Services [2]
เว็บเซอร์วิส เปนเทคโนโลยีที่ทาใหแอปลิเคชั่นตางๆ สามารถ
สื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันได ถึงแมวาแอปลิเคชั่นเหลานั้นจะถูก
พัฒนาจากสถาปตยกรรม ภาษา และฐานขอมูลที่ตางกัน เว็บเซอร์วิส
มีการนาภาษา XML มาเป็นภาษามาตรฐานกลางเพื่อสื่อสารข้อมูล
ระหว่างกันผ่านเครือขายคอมพิวเตอร เพื่อใหมีมาตรฐานรวมกันใน
การสื่อสารจึงไดมีการจัดตั้งกลุมทางาน WS-I ขึ้นมาทางาน โดยเรียก
กลุ ม ของแอปลิ เ คชั่ น ที่ เ ปนเว็ บ เซอร์ วิ ส วา Service-Oriented
Architecture (SOA) การทางานของ Web Services ประกอบไปดวย
มาตรฐานหลัก 4 องค์ประกอบ คือ
XML (Extensible Markup Language) เปนภาษาข้อความที่ทุก
ระบบสามารถนาไปใช้งานต่อได้ เพราะอยู่ในรูปของเท็กไฟล์ ดังนั้น
จึงนามาใช้เป็นภาษามาตรฐานในการรับส่ง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ระบบหรื อ แอปลิ เ คชั่ น ได้ เนื่ อ งจากทุกระบบสามารถน าข้ อ มู ล ที่
ถูกต้องตามโครงสรางของภาษา XML ไปประมวลผลตออัตโนมัติได
อยางงายดาย
SOAP (Simple Object Access Protocol) หรือโซพ เปนมาตรฐาน
ของเทคโนโลยี Distributed Objects แบบหนึ่ง ทาหนาที่สงขอมูลผาน
อินเทอรเน็ตในรูปแบบ XML ทาใหข้อมูลสามารถถูกเรียกใชงานขาม
เครือข่ายอินเทอรเน็ตได
WSDL (Web Services Description Language) เปนภาษามาตรฐาน
ที่นามาใช้ในการอธิบายการใชงานบริการ (service) ที่เปดใหบริการ
ซึ่งเขียนขึ้นตามมาตรฐานภาษา XML ดังนั้น WSDL จึงเปนเสมือนคู
มืออธิบายการทางานใหกับระบบ เพื่อเรียนรู วิธีการเรียกใชงานเว็บ
เซอร์วิส
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เปน
ระบบมาตรฐานที่เป็นตัวกลางในการขึ้นทะเบียนสาหรับผู้ให้บริการ
(Provider) และเป็นแหล่งข้อมูลในการคนหาเว็บเซอร์วิสที่มีอยู่ใน
ระบบสาหรั บ ผู้ ข อใช้ บ ริ การ (Consumer) โดยมี WSDL อธิ บ าย
รายละเอียดบริษัทและบริการที่มีบริการ ทาใหผู้ขอใช้บริการทราบวา
บริษัทมีผลิตภัณฑและบริการอะไรให้บริการบาง เพื่อผู้ขอใช้บริการ
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สามารถติดตอขอดาเนินธุรกิจการคากับบริษัทไดโดยอัตโนมัติผ่าน
ทางเว็บเซอร์วิส

ส่วนที่ 1 : ส่วน Windows Application หน้าจอหลักประกอบด้วย
คาสั่งย่อยต่างๆ ดังนี้

3. ขั้นตอนการวิจัย









3.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารบันทึกข้อความจากเลขาคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาข้อมูลที่ต้องจัดเก็บและแยก
ประเภทของเอกสาร เพื่อนามาสร้างเป็น Template ของระบบ
3.2 วิเคราะห์ระบบใหม่
ในขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ยึดหลักของการ
พัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)
มาประยุ กต์ ใช้ ซึ่ ง ผลลั พ ธ์ห ลั ง จากท าการวิ เคราะห์แ ละออกแบบ
ระบบงานแสดงด้วยการออกแบบโครงสร้างการทางานของระบบโดย
การสร้างแบบจาลองกระบวนการ (Data Flow Diagram) เพื่ออธิบาย
การทางานของระบบในลักษณะของแผนภาพกระแสข้อมูล และสร้าง
แบบจาลองข้อมูล (Entity – Relationship Diagram) เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูลต่างๆ ที่รองรับการทางานของระบบ [3]
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ภาพที่ 6 หน้าจอจัดการฐานข้อมูล

ภาพที่ 4 Context Diagram ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

3.3 การพัฒนาระบบ
การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งการพัฒนา
ออกเป็น 2 ส่วน และแบ่งการทางานออกได้ดงั นี้ [4] [5]

ภาพที่ 7 หน้าจอสร้าง Template
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ภาพที่ 8 หน้าจอแบบหนังสือภายนอกพร้อมกรอกข้อมูล
ภาพที่ 10 หน้าจอการใช้งานส่วน Web Applications

ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงข้อมูลในรูปแบบเอกสาร Microsoft Office Word 2007

3.4 การทดสอบระบบ
นาโปรแกรมระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไปทดลองใช้
งาน สร้างเอกสารบันทึกข้อความที่มีการเตรียมข้อความและลักษณะ
ข้อความคล้ายกัน จานวน 10 ฉบับ เมื่อเปรียบเทียบการสร้างเอกสาร
จาก Microsoft Office Word พบว่า สามารถสร้างเอกสารโดยใช้เวลา
ใกล้เคียงกัน และเวลาที่ใช้ในการสืบค้นด้วยโปรแกรมระบบจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เร็วกว่าการสืบค้นจากเอกสาร 135.40 เท่า

ส่วนที่ 2 : ส่วน Web Application ผู้ใช้จะสามารถทาการค้นหา
เอกสารได้เพียงอย่างเดียว ผู้ใช้ไม่สามารถที่จะ เพิ่ม แก้ไข หรือลบ
ข้อมูลของเอกสารได้

เอกสาร
ที่ต้องการสืบค้น
1.
2.
3.

4.
5.

อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายแข่งขัน
MOS Olympic 2012
อนุมัติตอบแทนนักศึกษา
ซ่อมคอมพิวเตอร์ฯ
อนุมัติเข้าร่วมสัมมนา
“NetDay ปี 2555” จัดที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ของอาจารย์ลักษมี
อนุมัติขอปรับรายวิชา 1/55
อนุมัติจัดสอบโครงงาน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
เวลาเฉลี่ย

เวลาที่ใช้ในการสืบค้น (นาที)
เอกสารสร้างด้วย
เอกสารสร้างด้วย
โปรแกรมระบบ
Microsoft Office
จัดการเอกสาร
Word
อิเล็กทรอนิกส์
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4. สรุปผลการวิจัย
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้พัฒนาขึ้นแล้ว สามารถ
ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่ง คือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Template ให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ โดยการสร้าง Template ที่มีความ
ยื ด หยุ่ น พอสมควร เนื่ อ งจากระบบสามารถจั ด วางต าแหน่ ง ของ
ข้อความต่างๆ ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยระบบจะบันทึกรูปแบบของ
Template เหล่านั้นไว้ในไฟล์ XML อีกทั้งยังสามารถค้นหาข้อมูลของ
เอกสารในคอมพิวเตอร์ได้ทั้งในส่วนของ Windows Application และ
ส่วนของ Web Application โดยเมื่อค้นหาเอกสารเสร็จสิ้น ระบบจะ
ดึ ง ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล และรู ป แบบเอกสารจากไฟล์ XML มา
รวมกัน เพื่อแสดงเอกสารที่ค้นหาด้วย Microsoft Office Word 2007
ได้ตามรูปแบบที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ทาให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ดีกว่าเดิม
จากการน าไปทดลองใช้ ง าน พบว่ า สามารถโปรแกรมระบบ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการสืบค้นข้อมูลได้เร็วกว่าการ
สืบค้นจากเอกสารถึง 135.40 เท่า
รายการอ้างอิง
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