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บทคัดยอ
รายงานการศึกษาอิสระนี้เปนการปรับใชระบบ Enterprise Content Management
(ECM) โดยที่ นํ า ระบบ Alfresco ที่ ไ ด ม าจากกระบวนการการคั ด เลื อ กโดยวิ ธีก ารให ค ะแนนถว ง
น้ําหนัก (Weight score) มาปรับใชกับการจัดการเอกสาร การควบคุมเอกสาร การแกปญหาเรื่อง
เอกสารสูญหาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการจัดการเอกสาร ของแผนกโครงการ
บริษัท สโตน แอปเปล คอนซัลติ้ง จํากัด เพื่อเปนการนํารองในการปรับใชระบบ Alfresco กับแผนก
อื่นๆ ในบริษัทตอไป
ในการปรั บ ใช ร ะบบ Alfresco ที่ มี ส ถาป ต ยกรรมแบบ Web based ผู พั ฒ นา
จําเปนตองปรับปรุ งขอกําหนดของระบบในฟงกชัน ตางๆ ไดแก ฟงกชัน Select Content Type
ฟงกชัน Manage Content Version และฟงกชัน Search Content รวมทั้งพัฒนาฟงกชันการจัดทํา
รายงานขึ้นใหม เพราะระบบ Alfresco เดิมนั้นไมมีฟงกชันนี้ ซึ่งในการพัฒนาฟงกชันใหมนี้ ผูพัฒนา
ได ติ ด ตั้ ง ส ว นเสริ ม Alfresco Audit Share สํ า หรั บ บั น ทึ ก กิ จ กรรมของผู ใ ช ง านลงฐานข อ มู ล
PostgreSQL ซึ่งเปน ฐานขอ มูล ที่ติ ดตั้ ง มาพร อ มกับ ระบบ Alfresco และใช JasperReports เป น
เครื่องมือสําหรับจัดทํารายงาน
ผลการปรั บ ใช วิ เ คราะห โ ดยใช แ บบจํ า ลองความสํ า เร็ จ ของระบบสารสนเทศของ
Delone&McLean ทฤษฏี TAM และทฤษฏี TRA เปนกรอบแนวคิดในการสรุปผลการประเมิน การ
ปรับใชระบบ Alfresco สําหรับโครงการนํารองนี้ พบวา ผูใชสวนใหญ 9 ใน10 คนในแผนกโครงการมี
ความตั้งใจใชระบบ Alfresco โดยปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจดังกลาวไดแก คุณภาพของระบบในดาน
การเขาถึงฟงกชันตางๆ ของระบบและระยะเวลาในการตอบสนองที่รวดเร็ว คุณภาพของสารสนเทศ
ในดานความถูกตองและครบถวนของขอมูลเอกสารที่จัดเก็บในระบบ และทัศนคติของผูใชที่มีตอ

(2)
ระบบ alfresco วาเปนโปรแกรมที่นาใช ซึ่งเปนผลมาจากการรับรูในความงายของระบบ และการ
รับรูถึงประโยชนของระบบที่ชวยแกปญหาการสูญหายของเอกสาร และชวยใหการทํางานดานการจัด
เอกสารดีขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกขึ้น
คําสําคัญ: ระบบจัดการเอกสารในองคกร เว็บแอปพลิเคชัน
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ABSTRACT
Enterprise content management (ECM) was implemented in the project
department of Stone-Apple Consulting Co., Ltd., Bangkok, Thailand, a leading player in
outsourcing and application development services with over 230 employees and more
than 30 professional consultants. A pilot program to implement ECM was intended to
efficiently manage and control documents, solving problems such as lost documents
and improving company work processes.
Alfresco web application framework 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
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system attractiveness. This was affected by perceived ease of use and usefulness in
recovering lost documents and efficiently managing others.
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