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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการในการควบคุมระยะเวลาในการดาเนินงาน
ของระบบกระแสงาน (workflow system) ให้อยู่ในขอบเขตที่กาหนดไว้ แต่ด้วยเนื่องจากหลาย
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากคน ทาให้เกิดปัญหางานล่าช้า
ส่งงานไม่ตรงตามกาหนดการ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและความเชื่อมั่นของลูกค้าได้
หลายองค์กรมีการนาระบบที่ช่วยในการแจ้งเตือนสถานะการทางาน หรือระบบที่ช่วยด้าน
การสื่ อ สารระหว่ า งกั น แต่ ปั ญ หาใหญ่ คื อ ระบบกระแสงานที่ เ ป็ น แบบภาวะต่ า งเวลากั น
(asynchronous workflow) ที่ต้องอาศัยการตัดสินใจด้วยคนนั้นไม่สามารถใช้ระบบดังกล่าวควบคุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพพอเนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีอานาจบังคับให้คนทางานได้จนกว่าคนๆ
นั้นจะได้ถูกสั่งการจากผู้มีอานาจ
ในหัวข้อวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาของการใช้งานระบบกระแสงาน (workflow system)
ของภายในองค์กรหนึ่งที่มีรายละเอียดเช่น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

มีความสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
มีความแตกต่างกันในด้านสถานที่ทางาน (เช่น คนละจังหวัด)
มีความจาเป็นที่ต้องควบคุมระยะเวลาไม่ให้เกินที่กาหนดไว้
ระบบแจ้งเตือนสถานะของงานไม่สามารถกระตุ้นพนักงานได้
หัวหน้าไม่มีเวลาเพียงพอต่อการควบคุมพนักงาน
คนติดตามงานไม่มีอานาจเพียงพอหรือไม่ได้รับการเชื่อฟังจากผู้ปฏิบัติงาน
มีการใช้เครือข่ายสังคมเพื่อติดต่อสื่อสารแต่ก็มีการใช้งานนอกเหนือจากงานในเวลา

ทางาน
เพื่อที่ให้เห็นภาพของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างงานของระบบกระแสงานแบบภาวะต่าง
เวลากัน
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Start

Process 1

Worker
A

No

Approval

Yes

Process 2

Waiting

Worker
B

Finish

ภาพที่ 1.1 ระบบกระแสงานที่ต้องอาศัยมนุษย์ในการดาเนินการ
ในภาพที่ 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ถ้าคนงาน A ปฏิบัติงานล่าช้าหรือกาลังกระทางานอื่นอยู่ ไม่
สามารถส่งงานต่อให้คนงาน B ได้ทันเวลา คนงาน B ซึ่งอยู่คนละแผนกกับคนงาน A ไม่มีอานาจพอใน
การสั่งการหรือร้องขอคนงาน A ได้ จึงต้องอาศัยการแก้ไขปัญหาโดยผู้จัดการของทั้งสองหน่วยงาน
ต้องปรึกษากัน งานจึงสามารถดาเนินการต่อไปได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้มัก เกิดขึ้นได้เป็นปกติในยามที่
คนงานต้องรับผิดชอบงานเป็นจานวนมาก แต่ถ้าสาเหตุของความล่าช้าเกิดจากความไม่รับผิดชอบของ
คนงาน นิสัยส่วนตัว หรือมีพฤติ กรรมที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา ย่อมเป็นภาระของหัวหน้าหรือผู้ จัดการ
ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อองค์กรแต่อย่างใด
องค์กรทั้งหลายจึ งพยายามหาทางขจัดปัญหาดังกล่ าวด้ว ยวิธีการต่างๆ นานา เช่น การ
จัดการอบรมพนักงาน การให้รางวัล โบนัส เพื่อเป็นสิ่งจูงใจในการทางาน การใช้ตัวชี้วัดความสาเร็จใน
การทางาน (KPIs: Key Performance Indicators) แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
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ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะสร้างแรงจูงใจให้แก่คนทางานโดยอาศัยหลักการของทฤษฏี
สังคมและคุณสมบัติบางประการของซอฟต์แวร์เครือข่ายสังคมเข้ามาประยุกต์เข้ากับระบบสารสนเทศ
ในองค์กร เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังช่วยเพิ่ มประสิทธิภาพในการทางานและช่วยประหยัด
งบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจั ย นี้ มีวัต ถุป ระสงค์คือ เพื่อออกแบบและพัฒ นาเครือ ข่ายสั ง คมภายในองค์ กรให้ มี
ความสามารถในการนาเสนอผลการดาเนินงานที่ดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรอื่นๆในองค์กร เพื่อ
ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์กรให้กระตือรือร้นต่อการทางานของตนเอง เกิดการกระตุ้นให้
เกิดการแข่งขันกันทาผลงานที่ดีภายในองค์กรได้
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1) ทดสอบและประเมินประสิทธิผลของความสามารถของเครือข่ายสังคมภายในที่จะนามา
ประยุกต์เข้ากับระบบกระแสงาน ว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจในการทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้
ระบุไว้หรือไม่ โดยใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของความสามารถของระบบ ซึ่งประกอบไป
ด้วย
(1) เอกสารแสดงโครงสร้างสถาปัตยากรรมของระบบ (system architecture)
(2) เอกสารแสดงความสั มพั นธ์ ของกลุ่ มสั ง คมภายในองค์ กร (internal social
network’s relationship)
(3) เอกสารแสดงตั ว อย่ า งความสามารถของระบบและกิ จ กรรมภายในระบบ
(prototype)
(4) แบบสารวจความคิดเห็น (survey report)
1.4 ขั้นตอนการวิจัย
งานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น สิบเอ็ด ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาปัญหาของระบบกระแสงานของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแรงจูงใจใน
การทางานของบุคคล
2) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และใช้เป็นนิยามกระบวนการ
3) ศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบกระแสงาน
4) ศึกษาความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทางอ้อมกับระบบกระแสงาน
5) ศึกษาเครือข่ายสังคมที่มีใช้งานในองค์กรหรืออุตสาหกรรม
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6) ออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบกระแสงานกับ
กลุ่มบุคคลภายนอก
7) ออกแบบระบบที่ได้ประยุกต์ความสัมพันธ์ของสังคมตามที่ได้ออกแบบไว้ตามข้อที่ 6
8) ออกแบบแบบสอบถามและเกณฑ์การให้คะแนน
9) ประเมินผลวิจัย
10) จัดทาและนาเสนอบทความทางวิชาการ
11) สรุปผลแนวทางการวิจัยและข้อเสนอแนะและจัดทาเล่มวิทยานิพนธ์
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) นิยามกระบวนการ การพัฒนาและปรับปรุงระบบกระแสงานเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรในองค์กร เพื่อใช้เป็ น แนวทางส าหรับองค์กรธุรกิจต่างๆที่มีความประสงค์จะพัฒนาหรือ
ปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
2) แนวทางในการสร้างระบบที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์กร
3) แนวทางในการสร้างคุณค่าของบุคคลให้เป็นที่ประจักษ์ยิ่งขึ้น
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บทที่ 2
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าทฤษฏี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
โดยมีทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทฤษฏีตา่ งๆ เพื่อนามาประยุกต์ในการออกแบบ และพัฒนาระบบ ดังนี้
2.1.1 เครือข่ายสังคม
เครือข่ายสังคม หมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่สร้างขึ้นจากกลุ่มของผู้กระทา (เช่นปัจเจก
บุคคลหรือองค์กร) และความสัมพันธ์ทวิภาคระหว่างผู้กระทาเหล่านี้ ทัศนมิติเครือข่ายสังคมช่วยให้
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างของหน่วยสังคมทั้งมวลได้อย่างกระจ่างแจ้ง [5] ซึ่งในทฤษฏีเครือข่าย
สังคมประกอบด้ว ยองค์ความรู้ ของแนวคิดเครือข่ายสังคมมากมาย โดยผู้วิจัยต้องการยกตัวอย่าง
ส่วนประกอบของแนวคิดเครือข่ายสังคมที่สาคัญกับงานวิจัยนี้ ประกอบไปด้วย
1) ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระดับบุคคลของ Homans (Individualistic Exchange Theory
of George C. Homans, 1958)
แนวคิดสาคัญของทฤษฏีการแลกเปลี่ ยนระดับบุคคล คือ กระบวนการของการเสริมแรง
(Process of Reinforcement) ในการอธิบายปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยแนวคิดนี้ได้เสนอว่า
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างกัน การที่บุคคลคนหนึ่งจะ
แสดงพฤติกรรมอย่างใด ย่อมมีเหตุผลมาจากรางวัล (reward) หรือ การลงโทษ (punish) ซึ่งเป็นการ
เสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) และทางลบ (negative reinforcement) ตามลาดับ
ตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว คือ ปริมาณของกิจกรรม (quantity of activity) และระดับของ
คุณค่าของกิจกรรม (value of activity) [6]
2) ทฤษฎีแลกเปลี่ยนเชิงบูรณาการ (Turning Point & Debate : Integration Exchange
Theory, 1967)
กระบวนการแลกเปลี่ยน (process of exchange) ซึ่งเป็นสิ่งชี้นาพฤติกรรมของมนุษย์และ
เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ต่างๆ ระหว่างปัจเจกบุคคลและกลุ่มต่างๆ
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ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการแลกเปลี่ยนทางสังคมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของปัจเจกบุคคลที่
ถูกจูงใจ (motivation) ด้วยผลกาไรหรือรางวัลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากผู้อื่น ซึ่งต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์จึงเป็นกลไกหนึ่งการสร้างความสัมพันธ์ เป็น
การพึ่งพาอาศัยก่อให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อกัน [7]
ในงานวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย สนใจศึก ษาในส่ ว นของการสร้ า งสั ง คมของระบบกระแสงาน และมี
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง (ผู้มีอานาจ) ให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นและไม่
ปิดกั้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการนาเสนอบุคคลากรที่มีผลดาเนินงานที่ดี และยัง
ช่วยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายสังคมภายในองค์กรได้
2.1.2 ระบบกระแสงาน
1) ระบบกระแสงาน
ระบบกระแสงาน หมายถึงระบบหรือกิจกรรมที่มีลาดับขั้นตอนต่อเนื่องกั น เมื่อได้เริ่มต้น
กิจกรรมหนึ่งจะส่งผลต่อกิจกรรมลาดับถัดไปจนจบทั้งกระบวนการ เปรียบได้กับขั้นตอนการทางาน
ของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งในทางอุดมคติ ต้องไม่มีขั้นตอนอื่นเข้ามาขัดขวางกระบวนการทางานได้
แต่ทั้งนี้ด้วยกระบวนการที่ซับซ้อนและปัจจัยจากทั้งภายนอกและภายใน ทาให้การดาเนินกิจกรรมนั้น
มีอุปสรรคได้ โดยในทฤษฏีนี้ประกอบไปด้วยรูปแบบของระบบกระแสงานชนิดต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยจะขอ
ยกตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษาของปั ญ หาในองค์ ก ร ที่ เ ป็ น ระบบกระแสงานแบบภาวะต่ า งเวลากั น
(asynchronous workflow)
2) ระบบกระแสงานภาวะต่างเวลากัน (asynchronous workflow)
ระบบกระแสงานชนิดนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ไม่สามารถดาเนินให้เสร็จสิ้นได้โดยทันที
เนื่องจากสามารถมีการขัดจังหวะ (interrupt) จากกิจกรรมก่อนหน้าหรือจากปัจจัยภายนอกหรือจาก
บุคคล ซึ่งทาให้กิจกรรมที่อยู่ในลาดับถัดไปไม่สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ยกเว้นว่าจะมีการ
บังคับให้กิจกรรมต้องส่งผลกระทาต่อไปยังกิจกรรมถัดไป หรือที่เรียกว่า Forced Synchronous
Process [8]
ในงานวิจั ย นี้ ผู้ วิจั ย สนใจศึ กษาช่อ งว่างของระบบกระแสงานแบบภาวะต่ า งเวลากัน ซึ่ ง
ช่องว่างของระบบนั้นมีสาเหตุจากการใช้เครือข่ายสังคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ในเวลา
การทางาน โดยผู้วิจัยต้องการนาความสามารถของเครือข่ายสังคมมาประยุกต์กับระบบกระแสงาน
เพื่อลดช่องว่างของปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโดยการใช้เครือข่ายสังคมเพื่ อสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน
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2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเบื้องต้น ผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5 ชิ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) งานวิจัยของ Guoliang Shi และ Xu Wan เรื่อง “Advances in Applications of
Social Network in Business Management”
งานวิจัยชิ้นนี้นาเสนอความก้าวหน้าของแอพพลิเคชันเครือข่ายสังคมและข้อดีข้อเสียของการ
น าเข้ า มาใช้ ใ นองค์ ก รเพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ในการท างานในกลุ่ ม ของอุ ต สาหกรรมและเพิ่ ม ระดั บ
ความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ [1] โดยได้ศึกษาความก้าวหน้าขององค์กรจากการใช้แอพ
พลิเคชันเครือข่ายสังคม โดยแบ่งเป็นสามส่วน ประกอบด้วยดังนี้
1.1) ศึกษาวิเคราะห์เครือข่ายสังคมภายในเช่น การสนับสนุนการทางานในด้านองค์ความรู้
การสื่อสาร
1.2) ศึกษาวิเคราะห์เครือข่ายสังคมระหว่างหน่วยงานหรือกลุ่มธุรกิจเช่น การสนับสนุนด้าน
การติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
1.3) ศึกษาวิเคราะห์เครือข่ายสังคมภายนอก เช่น ความสามารถในการแข่งขันกันระหว่าง
องค์กร
โดยในงานวิจัยนี้ได้บอกถึงความก้าวหน้าของการใช้เครือข่ายสังคมในแต่ละด้านดังกล่าว โดย
ได้เสนอว่าควรจะมีการพัฒนาเครือข่ายสังคมภายในที่สามารถใช้ร่วมกับเครือข่ายสังคมภายนอกได้
โดยมีการจัดการที่ดี
2) งานวิจัยของ Taehyon Choi เรื่อง “Motivated Information Processing in
Groups: A Design of a Computational Mode)”
งานวิจัยนี้ต้องการวิจัยถึงปัญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สาคัญโดยเฉพาะองค์ความรู้ภายใน
องค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของบุคลากรในองค์กรที่จะเผยแพร่ความรู้ที่ตัวเองมีลงในระบบคลัง
ความรู้ [2] โดยในงานวิจัยนี้ ได้นาเสนอปัจจัยด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรูปแบบในการคานวณ
เพื่อประเมินถึงแรงจูงใจของกลุ่มบุคลากรได้ ซึ่งการวิจัยได้แบ่งประเภทของกลุ่มบุคคลเป็น สองแบบ
คือ
2.1) กลุ่มที่ชอบสังคม
2.2) กลุ่มที่ชอบเก็บตัว
ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ ต่างมีระดับของมุมมองต่องาน แบ่งเป็นสองลักษณะคือ
(1) มุมมองเชิงบวกต่อการแลกเปลี่ยนความรู้
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(2) มุมมองเชิงลบต่อการแลกเปลี่ยนความรู้
ผลจากการศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้สร้างแบบจาลองในการคานวณอัตราความเป็นไปได้ในการ
แลกเปลี่ ย นข้อมูล กัน ในองค์กร ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการศึกษาลักษณะของสังคมภายในองค์กร
เปรียบเทียบกับความเหมาะสมในการใช้เครือข่ายสังคมต่อไปได้
3) งานวิจัยของ Dr. Andres Fortino และ Aparna Nayak เรื่อง “An Architecture
for Applying Social Networking to Business”
งานวิจัยนี้นาเสนอสถาปัตยกรรมของการนาเครือข่ายสังคมเข้ามาประยุกต์ กับธุรกิจ [3] โดย
ได้ มี ก ารน าแอพพลิ เ คชั น เครื อ ข่ า ยสั ง คมชนิ ด ต่ า งๆ เช่ น เฟสบุ๊ ค ซิ ง ลิ ง ค์ อิ น มายสเปซ กู เ กิ ล
ไมโครซอฟต์เอาท์ลุ๊ค ไมโครซอฟต์แชร์พ้อยท์ มาทาการทดสอบตามการใช้งานในด้านต่างๆสี่ด้ าน
ประกอบด้วย
3.1) ด้านการเชื่อมโยงเครือข่าย
3.2) ด้านการติดต่อสื่อสาร
3.3) ด้านองค์ความรู้
3.4) ด้านการทางานเป็นทีม

ภาพที่ 2.1 ประเภทของการประยุกต์เครือข่ายสังคม
โดยงานวิจัยนี้ได้ศึกษาว่าแอพพลิเคชันใดที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับการใช้งานในด้าน
ใดบ้าง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยที่จะนามาศึกษาถึงความสามารถของแอพพลิเคชันเครือข่ายสังคม
ชนิดต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์เข้ากับงานวิจัยในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในองค์กรได้
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4) งานวิจัยของ Yi (Jenny) Zhang, Ph.D. และ Ofir Turel, Ph.D. เรื่อง “A
Member - Virtual Team Fit Theory: Group Conscientiousness Effects on
Performance”
งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาถึ ง ความส านึ ก ในการท างานของพนั ก งานเนื่ อ งจากผลการกระท าของ
พนักงานส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทางานของทีม โดยพยายามศึกษาถึงปัจจัยหรือการกระทา
ชนิดใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม โดยงานวิจัยนี้ได้ให้วิธีการคานวณถึงผลกระทบต่อขนาดของกลุ่ม
[4]
5) งานวิจัยของ Ashley McNeile เรื่อง “Using Motivation and Choreography
to model Distributed Workflow”
งานวิ จั ย นี้ ศึ กษากิ จ กรรมในระบบกระแสงานแบบภาวะต่ างเวลากัน โดยพยายามสร้ า ง
กิจกรรมในระหว่างการทางานหรือสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวไม่ให้กิจกรรมการ
ทางานต้องหยุดเป็นเวลานาน [9]
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ปัญหาระบบกระแสงานแบบภาวะต่างเวลากัน
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์เพื่อหาปัญหาของระบบกระแสงานแบบภาวะต่างเวลากัน
(asynchronous workflow) และความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางสังคมขององค์กรธุรกิจแห่งหนึง โดย
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงสร้างของระบบกระแสงาน
ผู้วิจัยเริ่มดาเนินการวิเคราะห์เหตุการณ์ความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระบบกระแสงานในปัจจุบัน
จากองค์กรธุรกิจเอกชน โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากองค์กรธุรกิจแห่งหนึ่ง ซึ่งระบบ
ดังกล่าวเป็นมีหน้าที่สร้างรหัสสินค้า ซึ่งพนักงานของแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ในป้อนข้อมูล มีหัวหน้า
งานทาหน้าที่อนุมัติและส่งงานไปยังหน่วยงานถัดไป โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้
-

รายงานระยะเวลาการดาเนินการของพนักงาน
รายงานจานวนข้อผิดพลาดในการทางานของพนักงาน
เอกสารแสดงโครงสร้างระบบกระแสงาน
เอกสารแสดงจานวนหน่วยงานที่รับผิดชอบในระบบกระแสงาน
เอกสารแสดงหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานในระบบกระแสงาน
เอกสารบันทึกปริมาณข้อมูลที่พนักงานต้องรับผิดชอบ
แบบฟอร์มอนุมัติการเปิดรหัสสินค้า
เอกสารแสดงเกณฑ์การพิจารณาตัวชีวัดประสิทธิภาพการทางาน
แบบฟอร์มโครงสร้างข้อมูลที่ใช้อัพโหลดเข้าสู่ระบบเอสเอพี (SAP)

จากการศึกษาข้อมูล ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้ วิจัยเข้าใจถึงภาพรวมของระบบการ
ดาเนินงานในระบบกระแสงานในปัจจุบัน ปัญหาและผลกระทบจากความผิดพลาดในการดาเนินงาน
ข้อมูลที่ไหลเวียนอยู่ในระบบงาน และผลการดาเนินงานที่ไม่มีความสม่าเสมอ
3.2 การวิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมของระบบกระแสงาน
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทาให้ผู้วิจัยทราบถึงกิจกรรมในระบบกระแสงานและหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ผู้วิจัยจึ งจาแนกประเภทของผู้ใช้ระบบตามอานาจหน้าที่ และ
จาแนกความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างพนักงานระหว่างกิจกรรมในระบบกระแสงาน จากนั้นผู้วิจัยทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มพนักงานโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์นั้น
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ผู้ วิจั ย ได้ ทาการนั ดหมายผู้ ถูกสั ม ภาษณ์ไว้ ล่ ว งหน้ า พร้อ มทั้งส่ งค าถามให้ ทราบก่ อน เพื่ อให้ ผู้ ถู ก
สัมภาษณ์ได้เตรียมข้อมูลไว้ได้พร้อมก่อนการสัมภาษณ์จริง
เมื่อได้ทราบถึงกระบวนการทางานจากการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าว ผู้วิจัยจึงทราบถึงปัญหา
ที่ชัดเจน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ใช้วิธีการจัดทาแผนภาพกิจกรรมการทางานของระบบกระแสงานซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจและนาไปสู่การออกแบบและ
พัฒนาระบบได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยมีแผนภาพกิจกรรมปกติ แสดงได้ดังภาพที่ 3.1-3.2 และ
ตารางที่ 3.1-3.3 แผนภาพแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบกระแสงาน แสดงได้ดังภาพที่ 3.3-4.4
แผนภาพแสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบกระแสงาน แสดงได้ดังภาพที่ 3.5
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ภาพที่ 3.1 กระบวนการทางานปกติในระบบกระแสงาน
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ภาพที่ 3.2 ตัวอย่างกระบวนการจัดทาข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเริ่มต้นจนสมบูรณ์
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ภาพที่ 3.3 กระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานและเวลาที่ล่าช้า
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ภาพที่ 3.4 แผนภาพแสดงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบกระแสงาน

ภาพที่ 3.5 แผนผังโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบกระแสงานในหัวข้อวิจัย
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ตารางที่ 3.1 การแบ่งโครงสร้างระดับตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในระบบกระแสงาน
โครงสร้างตาแหน่ง

ตัวอย่าง

หน้าที่

1.

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน / พนั ก งาน วิศวกร / บัญชี / นัก การตลาด / ป้อนข้อมู ล / ตรวจสอบ
ระดับล่าง
พนั ก งานขาย / ช่ า ง / พนั ก งาน ข้อมูล / รับ-ส่ง ต่องาน /
จัดซื้อ
แก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน

2.

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน

ผู้ จั ดการ-รองผู้ จั ด การ ของแต่ ล ะ อ นุ มั ติ / ไ ม่ อ นุ ม ติ /
ส่วนงาน
ติดตามสถานะของงาน /
แก้ไขปัญหาข้อพิพาท

3.

ผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการ / ประธาน

ติดตามภาพรวม

ตารางที่ 3.2 อิทธิพลของตาแหน่งต่อการทางานในหน่วยงานเดียวกัน
โครงสร้างตาแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงาน / พนักงานระดับล่าง

1.

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน / พนั ก งาน มีอิทธิพลปานกลาง
ระดับล่าง

2.

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน

มีอิทธิพลมาก

3.

ผู้บริหารระดับสูง

มีอิทธิพลมากที่สุด

ตารางที่ 3.3 อิทธิพลของตาแหน่งต่อการทางานต่างหน่วยงานกัน
โครงสร้างตาแหน่ง

ผู้ปฏิบัติงาน / พนักงานระดับล่าง

1.

ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน / พนั ก งาน มีอิทธิพลน้อย
ระดับล่าง

2.

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน

มีอิทธิพลน้อย - ปานกลาง

3.

ผู้บริหารระดับสูง

มีอิทธิพลมาก - มากที่สุด
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จากภาพที่ 3.3-3.4 ผู้วิจัยได้นาเสนอถึงปัญหาที่มาจากพฤติกรรมของคนทางานที่เกิดขึ้นใน
ระบบกระแสงาน ซึ่ง ในปกติข องการท างานนั้น ปัญหาทั้ งหลายจะถูกแก้ ไ ขโดยผู้ บ ริห ารหรื อ
กระบวนการการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้ งนี้กระบวนการดังกล่าวสามารถลดลงไปได้ถ้าพนักงานหรือ
คนทางานมีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
ในขณะที่ตารางที่ 3.1-3.3 ผู้ วิจัยได้นาเสนอถึงอิทธิพลของตาแหน่งที่มีผลกระทบต่อการ
พฤติกรรมการทางานของพนักงานได้ ซึ่งจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ ต่างได้คาตอบว่า พนักงาน
ให้ความเชื่อฟังและมีความยาเกรงต่อบุคคลที่มีตาแหน่งสูงกว่าตัวเองมากถึงมากที่สุด ซึ่งถ้ามีบุคคลที่มี
ตาแหน่งสูงกว่าคอยติดตามการทางาน จะทาให้พนักงานดังกล่าวไม่แสดงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
ระหว่างทางานได้
จากการวิเคราะห์ปัญหาของระบบกระแสงานแบบภาวะต่างเวลากัน ผู้วิจัยพบว่าปัญหาส่วน
ใหญ่เกิดจากทัศนคติในการทางานที่พึงประสงค์ ซึ่งการแก้ไขปัญหาในจุดนี้ ผู้วิจัยจาเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทางานของพนักงานได้ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงเล็งเห็นว่าคุณสมบัติของเครือข่ายสังคมน่าจะมีส่วนช่วยสนับสนุนได้
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บทที่ 4
การวิเคราะห์คุณสมบัติของเครือข่ายสังคม
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คุณสมบัติของเครือข่ายสังคม ที่น่าจะมีประโยชน์ในการเพิ่ ม
แรงจูงใจให้ กับพนักงาน เพื่อ นาไปใช้ในการออกแบบระบบสารสนเทศขององค์กรต่อ ไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติของการไลค์
ผู้วิจัยเริ่มดาเนินการวิเคราะห์ถึงลักษณะของการไลค์ (like) ตามงานวิจัยที่ได้ศึกษาพร้อมกับ
ได้รวบรวมข้อมูลจากในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่ง การไลค์ นั้นสามารถแสดงออกถึงความหมายได้
ดังต่อไปนี้
- แสดงความชื่นชอบ
- แสดงความชื่นชม
- แสดงความเห็นด้วย
- แสดงถึงการรับทราบ
- แสดงถึงความเห็นใจ
- แสดงถึงความให้กาลังใจ
ในขณะที่ระบบที่มีความสามารถให้ผู้ใช้ระบบสามารถทาการแสดงความเห็นชอบได้ แต่ผู้ใช้
นั้นไม่ได้ทาการแสดงความเห็นชอบ นั้นสามารถแสดงออกถึงความหมายได้บางประการเช่นกัน เช่น
- ไม่ทราบข้อมูลหรือสถานะ
- ทราบข้อมูลแล้ว แต่ไม่มีความเห็น
- ไม่ชอบ แต่ไม่แสดงความเห็น
- ชอบ แต่ไม่แสดงความเห็น
- ไม่เห็นด้วยกับข้อมูลดังกล่าว
- แสดงความเห็นตามกระแส
- มีความรู้สึกในด้านอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยได้ทราบถึงคุณสมบัติของการแสดงความเห็นชอบที่สามารถ
สะท้อนถึงความเห็นได้หลากหลายแนวทาง เพียงแต่ผู้วิจัยมีความต้องการให้การแสดงความเห็นชอบ
นั้นผลักดันไปสู่แนวทางที่ดี มากกว่าการคิดไปในแนวทางด้านลบ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคม
ผู้ วิจั ย มีค วามต้อ งการถ่า ยทอดการแสดงความเห็ นชอบให้ ผู้ ใช้ร ะบบได้ท ราบว่า การแสดงความ
เห็นชอบนั้นได้สะท้อนถึงความรู้สึกต่อผู้นั้นในทางที่ดีเสมอ
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4.2 การวิเคราะห์การใช้งานการไลค์ในแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมต่างๆ
ผู้วิจัยเริ่มดาเนินการวิเคราะห์ถึงลักษณะของการไลค์จากแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคมต่างๆที่
ปรากฏและให้ บ ริ ก ารในเครื อข่ า ยอิ น เทอร์เ น็ ต ซึ่ งการไลค์ นั้ น มีรู ป แบบส่ ว นต่อ ประสานกั บผู้ ใ ช้
ดังต่อไปนี้
4.2.1 การแสดงออกถึงการไลค์
การแสดงออกถึงการไลค์ในแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม โดยการกดปุ่ม ไฮเปอร์ลิงค์ หรือ
รูปภาพไอคอนที่บ่งชี้ว่าต้องการให้ผู้ใช้แสดงความเห็นในลักษณะของการไลค์ ดังภาพที่ 4.1-4.2

ภาพที่ 4.1 การแสดงไฮเปอร์ลิงค์ให้ผู้ใช้แสดงการไลค์ในโปรแกรมเฟซบุ๊ค
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ภาพที่ 4.2 การแสดงไอคอนให้ผู้ใช้แสดงการไลค์ในโปรแกรมยูทูป
4.2.2 การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ที่แสดงความเห็นการไลค์
การเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ที่แสดงความเห็นการไลค์ในแอปพลิเคชันเครือข่ายสังคม โดยการกดปุ่ม
หรือรูปภาพไอคอน หรือการวางเมาส์ไว้บนตาแหน่งที่บ่งชี้ถึงข้อมูลที่ถูกซ่อนไว้ เช่น ชื่อผู้แสดงออกถึง
การไลค์ ดังภาพที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3 การแสดงรายชื่อผู้ใช้แสดงการไลค์ในโปรแกรมเฟซบุ๊ค
ขณะที่บางแอปพลิเคชันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการไลค์ได้ เช่น ชื่อของผู้แสดงการไลค์ ดัง
ภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.4 การแสดงเฉพาะจานวนผู้ที่ทาการไลค์ในโปรแกรมยูทูป
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4.2.3 การจัดเรียงข้อมูลผู้ใช้ที่แสดงความเห็นการไลค์
การจั ด เรี ย งข้ อ มู ล ผู้ ใ ช้ ที่ แ สดงความเห็ น การไลค์ ใ นแอปพลิ เ คชั น เครื อ ข่ า ยสั ง คม เช่ น
เรียงลาดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรี ยงตามวันที่ในการแสดงความเห็นการไลค์ หรือเรียงตาม
วิธีการจัดเรียงแบบมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการ
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บทที่ 5
การออกแบบระบบ
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทาการจาแนกกระบวนการออกแบบพัฒนาระบบเป็น 5 ส่วน คือ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การออกแบบความต้องการของระบบ
การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
การออกแบบหน้าที่การทางานของระบบ
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้
การออกแบบการควบคุมความมั่นคงของระบบ
การออกแบบการทดสอบและเก็บข้อมูล

5.1 การออกแบบความต้องการของระบบ
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ เป็นความต้องการของทางผู้วิจัยที่มีความต้องการที่
จะพัฒนาระบบให้มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับบรรดาพนักงานที่อยู่องค์กร
และมีส่วนร่วมในการทางานในระบบกระแสงาน ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมปัญหา และข้อเสนอแนะ
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบในการค้นคว้าวิจัยทฤษฏีเครือข่ายสังคม (social
network) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงทาการออกแบบหน้าที่และความต้องการของระบบเพื่อให้ระบบสามารถทา
การตอบสนองแก่ผู้ใช้งานและส่งผลลั พธ์ในการเพิ่มแรงจูงใจในการทางานได้ เพื่อให้ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจ ผู้วิจัยจึงนาเสนอความต้องการของระบบเป็น 15 ข้อ มีรายละเอียด ดังนี้
1) บุคคลในองค์กรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลในด้านการนาเสนอผลการดาเนินงานได้
2) บุคคลในองค์กรที่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบให้ มีสิ ทธิ์ในการแสดงความเห็นชอบ
(like) เท่านั้นที่จะสามารถแสดงความเห็นชอบได้
3) ระบบจะต้องนาเสนอผลการดาเนินงานในหน้าแรกของระบบ
4) ระบบจะต้ อ งน าเสนอพนั ก งานที่ มี ค ะแนนหรื อ ผลการด าเนิ น งานที่ ดี ที่ สุ ด ให้ เ ป็ น ที่
ประจักษ์
5) ระบบต้องทาการซ่อนข้อมูลพนักงานที่ได้รับคะแนนรองลงมา เพื่อให้น้าหนักในการชื่น
ชมพนักงานที่ได้คะแนนดีที่สุด
6) ระบบต้องทาการแยกประเภทคะแนนการแสดงความชอบตามตาแหน่งหน้าที่การงาน
ของบุคคลนั้นได้อัตโนมัติ
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7) ระบบต้องทาการนาเสนอจานวนคนที่แสดงความเห็นชอบโดยแบ่งตามประเภทที่ได้
กาหนดไว้ในงานวิจัย 3 ประเภท คื อ ประเภทผู้บริหารระดับสูง ประเภทผู้บริหารระดับหัวหน้างาน
และประเภทระดับปฏิบัติงาน
8) ผู้ใช้ระบบสามารถดูรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคะแนนความเห็นชอบได้ อาทิ เช่น
ชื่อ ตาแหน่ง หน่วยงาน
9) ระบบต้องนาเสนอผลการดาเนินงานตามคะแนนผลการดาเนินงานจากสูงไปต่า
10) ระบบอนุญาตให้แสดงความเห็นชอบได้ตลอดเวลา
11) ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้ยกเลิกการแสดงความเห็นชอบที่เคยให้ความเห็นชอบได้
12) ระบบอนุญาตให้ผู้ใช้แสดงความเห็นชอบได้เพียง 1 เสียงต่อ 1 คนเท่านั้น
13) ผู้ใช้สามารถให้คะแนนความเห็นชอบได้มากกว่า 1 คน ต่อ 1 รายงาน
14) ระบบสามารถแจ้งข้อความความเคลื่อนไหวล่าสุด (notification) ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้
ระบบในกรณีที่มีบุคคลใดแสดงความชอบได้
15) ระบบสามารถทาการบันทึกข้อมูลผู้ที่เข้ามาดูคะแนนความเห็นชอบได้
16) ระบบจะเปิดเผยข้อมูลผลการดาเนินงานสูงสุดไม่เกิน 10 คน เท่านั้น
17) ผู้ใช้ระบบทุกคนสามารดูข้อมูลผลการดาเนินงานของตนเองได้
18) ระบบจะแสดงผลการดาเนินงานเฉพาะพนักงานที่มีคะแนนเกินที่กาหนดไว้เท่านั้น
19) กรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้เรียงลาดับโดยใช้ตัวชี้วัดถัดไปคือ เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
20) กรณีที่มีผู้ ใช้ร ะบบที่ได้คะแนนเท่ากัน และตัว ชี้วัดมีค่าเท่ากันทุกตัว ให้ ระบบแสดง
ผลงานของกลุ่มคนเหล่านั้นทุกคนในหน้าแรก และจัดการเรียงตามลาดับตัวอักษรของชื่อและนามสกุล
ผู้ใช้ระบบ
5.2 การวิเคราะห์ระบบที่ใช้ในปัจจุบัน
เนื่องจากในงานวิจัยนี้ มีความต้องการพัฒนาแรงจูงใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่มีรู ปแบบ
เป็น asynchronous workflow ดังนั้น ผู้วิจัยจะต้องทาการพัฒนาระบบที่สามารถนาไปใช้ติดตั้งเข้า
กับระบบสารสนเทศที่ทาหน้าที่เป็นระบบ workflow ดั้งเดิมได้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้วิจัยจึง
จัดทาแผนภาพอธิบายระบบ workflow และความสัมพันธ์กับระบบแสดงผลการดาเนินงานที่ยังไม่ได้
ประยุกต์แนวคิดของผู้วิจัย ดังภาพที่ 5.1
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APPLICATION SERVER
CLIENTS

WEB SERVER

DATABASE SERVER
SQL SERVER:
DBMS

WORKFLOW SYSTEM
WEB
BROWSER

WORKFLOW
APPLICATION

KPIS: DM Layer

AUTO KPIs
CALCULATOR

KPIS REPORT

ภาพที่ 5.1 สถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบ
จากภาพที่ 5.1 ระบบ workflow จะประกอบไปด้วยระบบย่อยทั้งหมด 3 ระบบย่อย ซึ่งมี
หน้าที่แตกต่างกันไป ดังต่อไปนี้
1) ระบบ workflow (WORKFLOW APPLICATION) คือระบบที่ผู้ใช้ปฏิบัติงานในการรับ
ส่ง บันทึก ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นสร้างตัวงานเปล่าเพื่อรองรับการเพิ่มงานย่อย ไปจนถึงการอนุมัติโดยทุก
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จนได้เอาท์พุตเป็นรหัสสินค้าและข้อมูลที่ใช้สาหรับการนาเข้าระบบ SAP
2) ระบบคานวนผลการดาเนินงาน (AUTO KPIs CALCULATOR) เป็นระบบทางาน
อัตโนมัติ ฝังตัวอยู่ในเซอร์เวอร์ ทาหน้าที่ประมวลผลต่างๆจากข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมในระบบกระแส
งาน เพื่อนาไปใช้ต่อในระบบแสดงผลการดาเนินงาน (KPI REPORT)
3) ระบบแสดงผลการดาเนินงาน (KPI REPORT) เป็นระบบที่ทาหน้าที่แสดงผลการ
ดาเนินงานให้แก่บุคคลในองค์กรทราบ ซึ่งยังไม่ได้มีการประยุกต์แนวคิดวิจัยดังกล่าวลงไป
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5.3 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ
ในงานวิจัยนี้ ระบบสารสนเทศที่พัฒนานั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบกระแสงาน ซึ่งทาหน้าที่
เป็นระบบแสดงผลการดาเนินงานของพนักงานและสามารถแสดงความเห็นชอบ (like) ได้ ดังนั้นการ
พัฒนาระบบเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการวิจัย ผู้พัฒนาระบบจะต้องทาการพัฒนาระบบในส่วนของ
ระบบ KPI Report ซึ่งทาหน้าที่แสดงผลการดาเนินงาน โดยมีรูปแบบของโครงสร้างสถาปัตยกรรม
แบบหลายชั้นส่วน (multi-tiers) ดังภาพที่ 5.2
APPLICATION SERVER
CLIENTS

WEB SERVER

DATABASE SERVER

SQL SERVER:
DBMS
WORKFLOW SYSTEM
WEB
BROWSER

AUTO KPIs
CALCULATOR

KPIS: DM Layer

KPIS REPORT

ภาพที่ 5.2 สถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
จากภาพที่ 5.1 ประกอบด้วยโครงสร้างที่มีส่วนประกอบหลักด้วยกัน 3 ส่วน คือ
1) ส่วนชั้นการนาเสนอ (presentation tier) คือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ผ่านทางเครื่องลูก
ข่ายในรูปแบบของโปรแกรมบนเว็บเบส เพื่อสามารถสนับสนุนการทางานได้ไม่จากัดสถานที่
2) ส่วนชั้นตรรกะทางธุรกิจ (business logic tier) เป็นส่วนที่ทาหน้าที่ประมวลผลของ
ระบบ มีการประสานการทางานแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานและส่วนจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
ระบบ (data storage) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบภายใต้โครงสร้างของไอไอเอส 7.1 (IIS 7,
internet information services version 7) บนเครื่องเซิรฟ์เวอร์ที่มีระบบปฏิบัติการวินโดวส์
เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ทู (windows server 2008 r2) และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบคือ
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ดอตเน็ตเฟรมเวิร์คเวอร์ชัน 4.0 (.net framework 4.0) และ เอเอสพีด็อตเน็ต (asp.net) ของบริษัท
ไมโครซอฟต์
3) ส่วนชั้นจัดเก็บข้อมูล (data storage tier) เป็นส่วนที่ทาหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับระบบสารสันเทศทั้ง ระบบกระแสงาน ระบบแสดงผลการดาเนินงานของ
พนักงาน โดยใช้ฐานข้อมูลไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ เวอร์ชัน 2008 อาร์ทู (microsoft sql
server 2008 r2)
5.4 การออกแบบหน้าที่การทางานของระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ แสดงข้ อ มู ล ผลการท างานของพนั ก งาน เป็ น ระบบที่ ท าหน้ า ที่
ประมวลผลการดาเนินกิจกรรมในระบบกระแสงานออกมาเป็นคะแนน และจัดการนาเสนอบุคคลที่มี
ผลคะแนนที่ดีที่สุดปรากฏบนเว็บไซต์ในองค์กร โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ตามสิทธิ์หรือหน้าที่
ของผู้ใช้นั้นๆ โดยมีภาพรวมของผู้ใช้ระบบแสดงได้ดังภาพที่ 5.2
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(LIKE)

ภาพที่ 5.3 การนาเสนอผลการดาเนินงานของพนักงาน
จากภาพที่ 5.3 สามารถแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานระบบออกแบบ 2 ประเภท คือ
1) ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศดังกล่าว
2) ผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ผู้ที่ทาหน้าที่ในองค์กรและมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรได้
โดยแบ่งผู้ใช้ระบบออกแบบ 4 ประเภท คือ
2.1) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ แ ก่ ประธานบริ ษั ท กรรมการผู้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบในการบริหารเชิงนโยบายขององค์กร มีอานาจผูกพันต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตามสายงานที่
ตนเองรับผิดชอบ
2.2) ผู้ จั ดการแผนก ได้แก่ ผู้ บริห ารที่ มีห น้าที่รับผิ ดชอบส่ ว นงาน แผนก มีห น้าที่ในการ
บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานตามสายงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตัดสินใจอนุมัติงานในระบบกระแสงาน
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2.3) พนักงานปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงาน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่องานที่ดาเนินในกิจกรรมใน
ระบบกระแสงาน สามารถเข้าถึงการป้อนข้อมูล ตรวจสอบ และปฏิเสธงานที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไปยัง
ส่วนงานที่รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวได้
2.4) บุ ค คลทั่ ว ไปในองค์ ก ร ได้ แ ก่ พนั ก งาน ตลอดจนผู้ บ ริ ห ารในองค์ ก ร ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ส่ ว น
รับผิดชอบในระบบกระแสงานโดยตรง สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นกัน สามารถแสดงความเห็นชอบ
ได้เช่นกัน
เพื่อให้เข้าใจถึงหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบแสดงผลการดาเนินงานในระบบกระแสงาน ผู้วิจัยจึง
นาเสนอแผนภาพยูสเคส ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนภาพยูเ อ็มแอล ในการแสดงฟังก์ชันการทางาน และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบกระแสงานดังภาพที่ 5.4-5.5

(

)

ภาพที่ 5.4 แผนภาพยูสเคสของระบบกระแสงาน
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จากภาพที่ 5.4 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า บุ ค คลทุ ก คนในองค์ ก รนั้ น สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ผลการ
ด าเนิ น งานในระบบกระแสงานได้ โดยผู้ ที่ มี ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรมกระแสงานนั้ น จะถู ก
ประมวลผลการดาเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งจะทาการประมวลผลตามช่วงเวลาที่ได้กาหนดไว้
โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบกระแสงานเข้าสู่โปรแกรมคานวนคะแนน ผลการดาเนินการดังกล่าวจะถูก
จัดเก็บในฐานข้อมูลและถูกนาไปแสดงในระบบแสดงผลการดาเนินงาน

(LIKE)

ภาพที่ 5.5 แผนภาพยูสเคสของระบบการแสดงผลการดาเนินงานของระบบกระแสงาน
จากภาพที่ 5.5 แสดงให้เห็นว่า บุคคลทั่วไปในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลความเห็นชอบได้
แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบก่อน จึงจะมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นชอบได้
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5.5 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

*

*

*

11
1

*

1

*

1

ภาพที่ 5.6 แผนภาพแสดงข้อมูลผลการดาเนินงาน

*

LIKE

LIKE

LIKE

1

LIKE

*

1

LIKE

LIKE

LIKE

*

*

11

1*

1*

*

เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างข้อมูลและความสัมพันธ์ของระบบ ผู้วิจัยได้ออกแบบแผนภาพคลาส
ของระบบ ดังภาพที่ 5.6-5.7 โดยมีรายละเอียดตามตารางข้อมูลแสดงในภาคผนวก ก

ProcessData

int_ProcessData_ID
str_ProcessName
int_ProcessType
str_Detail
int_Status

int_Permission_ID
int_User_ID
str_Department
int_Sys_Workflow
int_Sys_KPI

LikeScore
int_LikeScore_ID
int_Report_ID
int_LikeToUser_ID
int_UserLikeID
bit_LikeStatus

LikeSeenScore
int_Seen_ID
int_Score_ID
int_SeenLevel
int_User_ID
dt_SeenDate

Permission

int_User_ID
str_UserName
str_Password
str_FirstName
str_LastName
str_Sex
str_Department
str_UserLevel
dt_RegistDate
dt_UpdateDate
byte_Picture
str_Email
bit_Status

User

KPIReport
int_Report_ID
str_ReportType
dt_ReportDate
dt_StartDate
dt_FinishDate
bit_Status

KPIScore
int_Score_ID
int_Report_ID
int_User_ID
str_Department
str_UserLevel
float_Score
int_LikeLevel3
int_LikeLevel2
int_LikeLevel1
int_SeenLevel3
int_SeenLevel2
int_SeenLevel1
bit_Status
int_Process_ID
int_SubJob_ID
int_Job_ID
str_ProcessName
memo_Detail
dt_CreateDate
dt_StartDate
dt_UpdateDate
dt_ObsoleteDate
dt_CompleteDate
bit_isRejected
bit_isRecalled
bit_isApproval
int_LockedBy
int_RejectBy
int_RecallBy
int_RespondBy
int_CompleteBy
bit_Lock
bit_Complete
int_Status

InnerProcess

int_MatDate_ID
int_Mat_ID
str_Data_ID
str_DataType
str_Value
dt_CreateDate
dt_UpdateDate
dt_ObsoleteDate
dt_CompleteDate
int_Status

MaterialData

int_SubJob_ID
int_Job_ID
str_SubJobType
memo_SubJobDetail
dt_CreateDate
dt_StartJobDate
dt_UpdateDate
dt_ObsoleteDate
dt_CompleteDate
int_LockedBy
bit_LockJob
bit_StartWorkflow
bit_CompleteJob
int_Status

SubJob

int_Mat_ID
int_SubJob_ID
int_Job_ID
str_MatType
dt_CreateDate
dt_UpdateDate
dt_ObsoleteDate
dt_CompleteDate
int_Status

Material

int_Job_ID
str_JobName
str_JobType
memo_JobDetail
dt_CreateDate
dt_StartJobDate
dt_UpdateDate
dt_ObsoleteDate
dt_CompleteDate
int_CreateBy
int_ObsoleteBy
int_LockedBy
bit_LockJob
bit_StartWorkflow
bit_CompleteJob
int_Status

Job
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ภาพที่ 5.7 แผนภาพคลาสในส่วนของฐานข้อมูลระบบแสดงผลการดาเนินงาน
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5.6

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้

ผู้วิจัยได้ทาการออกแบบส่วนต่อประสาน ซึ่งเป็นการออกแบบหน้าจอในเว็บไซต์ที่ทาหน้าที่
เชื่อมต่อการใช้งานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานระบบกับระบบสารสนเทศที่ได้รับการติด
ตั้งอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร โดยผู้วิจัยจะไม่กล่าวถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบกระแสงาน แต่
ผู้วิจัยจะนาเสนอเฉพาะส่วนของระบบที่ทาหน้าที่นาเสนอผลการดาเนินงานของกลุ่มพนักงานเท่านั้น
โดยสามารถทาการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
5.6.1 การออกแบบโครงสร้างส่วนต่อประสานงาน
การออกแบบโครงสร้างส่วนต่อประสานงานของระบบสารสนเทศเพื่อการนาเสนอผลการ
ดาเนินงานและเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานนั้น ผู้วิจัยได้ทาการสรุปองค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในหน้าจอ
ในเว็บไซต์ ซึ่งทาหน้าที่ประสานงานกับผู้ใช้ระบบ โดยสามารถแบ่ งองค์ประกอบได้เป็น 5 ส่วน ดัง
ภาพที่ 5.8

ภาพที่ 5.8 โครงสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ระบบ
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จากภาพที่ 5.8 ผู้วิจัยได้ให้รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่ทาหน้าที่แสดงสัญลักษณ์ของระบบกระแสงาน ซึ่งทาหน้าที่เป็นระบบ
หลัก ในขณะที่ระบบแสดงผลการดาเนินงานเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งเท่านั้น
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่แสดงชื่อผู้ใช้ระบบในขณะนั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่ได้ถูกบันทึกไว้ใน
ฐานข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ชื่อ หน่วยงาน และอื่นๆ
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่แสดงเมนูสาหรับการเข้าใช้งานระบบ สาหรับระบบนี้เป็นระบบภายใน
องค์กร ดังนั้นผู้จัดทาระบบหลักได้ทาการออกแบบให้บุคคลทุกคนในองค์กรสามารถเข้าสู่ระบบได้
เพียงแต่สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลจะแตกต่างกัน ตามที่ได้รับอนุญาตจากทางผู้ดูแลระบบ
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่แสดงเมนูหลัก เมนูหลักถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าใช้งาน
ฟังก์ชันต่างๆในระบบได้โดยง่ายและรวดเร็ว ในงานวิจัยนี้จะไม่แสดงเมนูหลักสาหรับการแสดงผลการ
ดาเนินงานในส่วนนี้ เนื่องจากผู้วิจัยมีความต้องการให้เว็บไซต์แสดงผลการดาเนินงานที่หน้าแรกเมื่อ
ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเสมอ
ส่วนที่ 5 เป็นส่วนที่แสดงผลการดาเนินงานของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของผล
การดาเนินงานของพนักงาน และส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในด้านการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน
ด้วยความสามารถของระบบที่ให้ผู้ใช้ ระบบสามารถทาการแสดงความเห็นชอบ และดูข้อมูลผู้ที่
เห็นชอบได้
5.6.2 การออกแบบการนาเข้าข้อมูล
การออกแบบการนาเข้าข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลนาเข้าเป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงได้ทาการ
ออกแบบวิธีการป้อนข้อมูลโดยมีจุดมุ่งหมายในการลดความผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นจากมนุษย์ให้
ได้มากที่สุด
1) รูปแบบการนาเข้าข้อมูล
การนาเข้าข้อมูลผ่านทางวิธีการคลิก เช่น ปุ่มคาสั่ง (command button) สาหรับทา
หน้าที่รับการยืนยันจากผู้ใช้ระบบในการแสดงความเห็นชอบ
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ภาพที่ 5.9 ตัวอย่างปุ่มคาสั่งทาหน้าที่นาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
2) ขั้นตอนการนาเข้าข้อมูล
ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ในการออกแบบขั้นตอนการนาเข้าข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่
อาจส่งผลกระทบต่อการประมวลผลในระบบได้ โดยอาศัยการสร้างโปรแกรมเพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูล
ให้ผู้ใช้ระบบสามารถรับทราบก่อนการยืนยันการนาเข้าข้อมูลได้ แสดงตามแผนภาพในภาพที่ 5.10
Start

Like
Like
(
Like)
Like

Like
(

Unlike
Like)

Finish

ภาพที่ 5.10 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยันนาเข้าข้อมูล
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5.6.3 การออกแบบการแสดงผลลัพธ์
การออกแบบการแสดงผลลั พ ธ์ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาระบบต่ า งๆและองค์ ค ว ามรู้ ใ น
กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยได้นามาประยุกต์ในงานวิจัยนี้ โดยเฉพาะการคานึงถึงผู้ใช้ระบบใน
ความชัดเจนในการแสดงผลลัพธ์ ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล และการให้น้าหนักความสาคัญของ
บุคคล ดังนี้
1) ความชัดเจนในการแสดงผลลัพธ์
ผู้วิจัยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญคือ
-

ข้อมูลที่ผู้ใช้ระบบต้องการทราบและเป็นที่เข้าใจโดยไม่ต้องมีคาอธิบาย
ขนาดตัวอักษร
สีของตัวอักษร
ตระกูลหรือสกุลของตัวอักษร (font family)
การจัดวางตาแหน่งของการแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอ
การจัดกรอบพื้นที่ของข้อมูลไม่ให้ไปปิดบังข้อมูลส่วนอื่น เช่น การกาหนดกรอบ
การจัดเรียงข้อมูลตามตัวอักษร

ภาพที่ 5.11 ตัวอย่างการจัดตาแหน่งการแสดงข้อมูลบุคคลที่แสดงความเห็นชอบ
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ภาพที่ 5.12 ตัวอย่างการจัดตาแหน่งการแสดงข้อมูลบุคคลที่แสดงความเห็นชอบ (2)

ภาพที่ 5.13 ตัวอย่างการจากัดกรอบในการแสดงข้อมูลในกรณีที่มีผู้แสดงความเห็นเป็นจานวน
มาก
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ภาพที่ 5.14 ตัวอย่างการแสดงข้อมูลที่ผู้ใช้ระบบผู้นั้นได้เคยแสดงความเห็นชอบต่อบุคคลดังกล่าว
2) ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้วิจัยได้คานึงถึงจานวนครั้งในการกดปุ่ม และระยะทางในการเคลื่อนที่ของเมาส์ ดังนี้
- จานวนครั้งในการกดปุ่ม ควรจะมีเพียงครั้งเดียว เนื่องจากระบบนี้ไม่ควรมีการใช้
งานที่แสดงยุ่งยากหรือมีหลายขั้นตอน
- ระยะทางในการเคลื่อนที่ของเมาส์ ผู้วิจัยได้ออกแบบตาแหน่งในการเคลื่อนที่ของ
เมาส์ไว้ในตาแหน่งที่มีนัย โดยไม่ให้ข้อมูลอยู่ใกล้ชิดเกินไป เพื่อให้ผู้ใช้ระบบสามารถจดจาตาแหน่ง
และลดความผิดพลาดในการค้นหาข้อมูลได้

ภาพที่ 5.15 การเคลื่อนที่ของเมาส์บนหน้าจอ และระยะห่างระหว่างตัวรับข้อมูล
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3) การให้น้าหนักความสาคัญของบุคคล
ผู้วิจัยได้ออกแบบให้ระบบแสดงผลการดาเนินงานของพนักงานที่มีผลการดาเนินงานที่ดี
ที่สุดให้ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ ในขณะที่บุคคลอื่นที่มีคะแนนรองลงมา จะถูกซ่อนเอาไว้ ซึ่งผู้วิจัยมี
เจตนาให้ ผู้ ใ ช้ ร ะบบทุ ก คนที่ อ ยากทราบข้ อ มู ล ทั้ ง หมดนั้ น จะต้ อ งท าการกดปุ่ ม 1 ครั้ ง เพื่ อ ดู
รายละเอียดทั้งหมด แสดงดังภาพที่ 5.16-5.17

ภาพที่ 5.16 ตัวอย่างก่อนการกดปุ่มสาหรับขยายข้อมูลที่ซ่อนไว้

ภาพที่ 5.17 ตัวอย่างภายหลังกดปุ่มสาหรับขยายข้อมูลที่ซ่อนไว้
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จากตัวอย่างและแนวทางในการออกแบบการแสดงผลลัพธ์ ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างเฉพาะการ
แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันในการแสดงความเห็นชอบเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานหรือการคิดคะแนนของพนักงานแต่ละบุคคลนั้นจะไม่ถูกนามาเสนอในงานวิจัยนี้ เนื่องจากการ
คิดคะแนนนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละองค์กร
5.7 การออกแบบการควบคุมความมั่นคงของระบบ
ผู้วิจัยได้ออกแบบได้พิจารณาความมั่นคงของระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ การกาหนดสิทธิ์ใน
การเข้าใช้ระบบ และการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งานฟังก์ชันการแสดงความเห็นชอบได้
5.7.1 การกาหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบ
ผู้ วิจั ย ได้ออกแบบระบบให้ มีการกาหนดสิ ทธิ์ในการเข้าใช้ระบบในส่ ว นการแสดงผลการ
ดาเนินงาน เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบกระแสงาน เพื่อให้บุค คลทั่วไป
ในองค์กรที่ประสงค์จะรับข้อมูลผลการดาเนินงานได้ทาบันทึกข้อตกลงในการใช้งานระบบดังกล่าว
ภายในองค์กร รวมถึงสิทธ์ในการแสดงความเห็นชอบหรือดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้
5.7.2 การจัดทาบันทึกการเข้าใช้ระบบ
ผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบระบบให้ มี ก ารจั ด ท าบั น ทึ ก การเข้ า ใช้ ร ะบบ เพื่ อ ให้ ส ามารถท าการ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
5.8 การออกแบบการทดสอบและเก็บข้อมูล
เนื่องจากผู้วิจัยมีแนวทางที่ต้องการทราบผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานระบบจริง เพื่อนาผลลัพธ์
ดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์ ว่าสอดคล้องกับแนวคิดในงานวิจัยดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้นผู้วิจัยต้องทาการ
ออกแบบขั้นตอนวิธีการทดสอบระบบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานจริง
5.8.1 การกาหนดขั้นตอนการทดสอบและเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดออกแบบขั้นตอนสาหรับการทดสอบและเก็บข้อมูล เพื่อให้เป็นที่เข้าใจได้ง่าย
ผู้วิจัยจึงจัดทาแผนภาพ แสดงดังภาพที่ 5.18
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ภาพที่ 5.18 แผนภาพแสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานระบบ
นอกจากนั้น ผู้วิจัยต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้งานระบบ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
และสอบถามความคิดเห็น นาไปวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพของระบบ และรวมไปถึงการปรับปรุงระบบ
แสดงตามภาพที่ 5.19
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ภาพที่ 5.19 แผนภาพแสดงขั้นตอนภายหลังการทดสอบ
หลังจากผู้วิจัยคาดว่าจะได้ข้อมูลจากการทดสอบระบบสมบูรณ์แล้ว เพื่อที่ผู้วิจั ยจะสามารถ
ทาการสรุปผลการวิจัยได้ว่า การแสดงความเห็ นชอบนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ
ทางานของพนั กงานได้ ผู้ วิจั ย จึ งได้ทาการออกแบบขั้นตอนการวิเคราะห์ เป็นขั้ นตอน แสดงตาม
แผนภาพในภาพที่ 5.20
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ภาพที่ 5.20 แผนภาพแสดงขั้นตอนภายหลังการทดสอบ (2)
5.8.2 การกาหนดตัวชี้วัดในการทดสอบงานวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดกาหนดตัวชี้วัดในการทดสอบงานวิจัย โดยตัวชี้วัดดังกล่าว จะต้องมีที่มาใน
การประเมินคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการทางานของพนักงานได้ ดังนี้
1) ระยะเวลาที่ใช้การทางาน เนื่องจากผู้วิจัยมีความเห็นว่า ถ้าพนักงานมีแรงจูงใจในการ
ทางานเพิ่มขึ้น ก็จะมีความตั้งใจในการทางานให้ดียิ่งขึ้น รวดเร็วยิ่งขึ้น
2) ความผิดพลาดลดลง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ถ้าพนักงานมีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น ความตั้งใจใน
การทางานก็ควรเพิ่มขึ้น และความรับผิดชอบในหน้าที่ก็จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น พนักงานควรจะตระหนักต่อ
ผลการทางานของตนเองมากขึ้น
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3) ภาพรวมของคะแนนประเมินดีขึ้น โดยเฉพาะคะแนนประเมินของพนักงานทุกคน ควร
จะมีการกระจายตัวที่ลดต่าลง กล่าวคือ มีการพัฒนาหรือการแข่งขันกันทาผลงานมากขึ้น คะแนน
ประเมินมีการเกาะกลุ่มกันมากขึ้น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าที่แคบลง
จากการวิเคราะห์ระบบกระแสงานแบบภาวะต่างเวลากันและคุณสมบัติของเครือข่ายสังคม
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลต่างๆ ไปใช้พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับแนวทางวิจัยในลาดับถัดไป
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บทที่ 6
การพัฒนาและการทดสอบระบบ
หลังจากผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ขั้นตอนถัดไปคือกระบวนการพัฒนา
ระบบและทาการทดสอบระบบ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย การเลือกใช้เครื่องมือสาหรับการ
พัฒนาระบบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบ และการทดสอบระบบ ดังนี้
6.1 เครื่องมือสาหรับการพัฒนาระบบ
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การพั ฒ นาระบบแบ่ ง เป็ น 2 ประเภท ประกอบด้ ว ย
เครื่องมือที่เป็นฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์ มีรายละเอียดดังนี้
6.1.1 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย เครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับพัฒนาระบบ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเครื่องบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับพัฒนาระบบ
(1) หน่วยประมวลผลกลาง อินเทล คอร์ไอ 5 ทีเอ็ม 3.20 กิกะเฮิรตซ์
(2) หน่วยความจาหลัก 4 กิกะไบต์
(3) จานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) ขนาด 1 เทราไบต์
2) เครื่องบริการ (server)
(1) หน่วยประมวลผลกลาง อินเทล ซีนอน 2.53 กิกะเฮิรตซ์
(2) หน่วยความจาหลัก 4 กิกะไบต์
(3) จานบันทึกแบบแข็ง (hard disk) ขนาด 500 เมกะไบต์ จานวน 2 จาน (1 ใน 2
จาน เพื่อทาหน้าที่สารองข้อมูล)
6.1.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้กาหนดคุณสมบัติซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ประจา
เครื่องคอมพิว เตอร์ที่ใช้พัฒ นาระบบ และซอฟต์แวร์ที่จาเป็นต้องติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น
เครื่องบริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับการพัฒนาระบบ

46
(1) ระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 7 เซอร์วิสแพ็ค 1 (Microsoft Windows
7 SP1)
(2) เว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส 7 (IIS 7)
(3) เครื่ องมือเขีย นโปรแกรม ไมโครซอฟท์ วิส ชวล สตูดิโ อ 2010 เซอร์วิส แพ็ค 1
(Microsoft Visual Studio 2010 SP1)
(4) แพลตฟอร์มสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แก่ ไมโครซอฟท์ ดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค 4.0
(Microsoft .NET Framework 4.0)
(5) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้แก่ ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์
เวอร์ชัน 2008 อาร์ทู (Microsoft SQL Server 2008 R2)
(6) เว็บเบราวเซอร์ ได้แก่ ไมโครซอฟท์ อินเทอร์เน็ต เอกซ์โพลเรอร์ เวอร์ชัน 8.0 –
10.0 (Microsoft Internet Explorer v8.0-10.0)
2) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่องบริการ
(1) ระบบปฏิบั ติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ทู (Microsoft
Windows Server 2008 R2)
(2) เว็บเซิร์ฟเวอร์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส 7 (IIS 7)
(3) โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ได้แก่ ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์
เวอร์ชัน 2008 อาร์ทู (Microsoft SQL Server 2008 R2)
(4) แพลตฟอร์มสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ได้แก่ ไมโครซอฟท์ ดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค 4.0
(Microsoft .NET Framework 4.0)
(5) เว็บเบราวเซอร์ ได้แก่ ไมโครซอฟท์ อินเทอร์เน็ต เอกซ์โ พลเรอร์ เวอร์ชัน 8.0
(Microsoft Internet Explorer v8.0)
2) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่องลูกข่าย
(1) ระบบปฏิบัติการ ไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 7 เซอร์วิสแพ็ค 1 (Microsoft Windows
7 SP1)
(2) แพลตฟอร์มสาหรับการรองรับซอฟต์ แวร์ได้แก่ ไมโครซอฟท์ ดอทเน็ตเฟรมเวิร์ค
4.0 (Microsoft .NET Framework 4.0)
(3) เว็บเบราวเซอร์ ได้แก่ ไมโครซอฟท์ อินเทอร์เน็ต เอกซ์โ พลเรอร์ เวอร์ชัน 8.0
(Microsoft Internet Explorer v8.0) เป็นต้นไป หรือ เบราว์เซอร์ที่สามารถรองรับ เอชทีเอ็มแอล 5
(HTML5)
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6.2 ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ
ผู้วิจัยได้เลือกใช้เทคโนโลยี เอเอสพี ดอทเน็ต (ASP.NET) ภาษาซีชาร์ป (C#) และภาษาจาวา
สคริปต์ (java script) ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ และสอดคล้องกับระบบกระแสงานซึ่งเป็นระบบ
หลักที่ได้ใช้รูปแบบเดียวกันในการพัฒนาระบบ ผู้วิจัยจึงมีความจาเป็นที่ต้องใช้รูปแบบวิธีการพัฒนา
ระบบให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีที่แตกต่างกันได้ ซึ่งขั้นตอนใน
การพัฒนาระบบ มีรายละเอียดดังนี้
1) พัฒนาต้นแบบของระบบ
ผู้วิจัยเริ่มต้นการพัฒนาต้นแบบของระบบ (prototype) ที่แสดงภาพรวมและโครงสร้ าง
การทางานของระบบ โดยใช้การทาสตอรี่บอร์ด (story board) เพื่อนาไปเสนอต่อผู้ใช้ระบบ เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบที่ใช้งานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ เพราะระบบที่ผู้วิจัยจะทาการพัฒนานั้น จะต้องนาไปทาการเชื่อมต่อเข้ากับ ระบบ
กระแสงานหลัก เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง ผู้วิจัยต้องทาการสื่อสารกับบุคลากรที่เป็น
ผู้พัฒนาระบบกระแสงานให้กับองค์กรนั้น หลังจากนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการพัฒนาต้นแบบของระบบที่
สามารถใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ตามมา
2) สร้างฐานข้อมูล
ผู้วิจัยทาการสร้างฐานข้อมูลของระบบ จากตารางข้อมูลที่ได้ออกแบบไว้ตามที่แสดงใน
ภาคผนวก ก
3) การติดตั้งระบบเบื้องต้น
เนื่ องจากระบบที่ผู้ วิจัยทาการพัฒนานั้น เป็นส่ ว นเสริมต่อจากระบบหลั กคือ ระบบ
กระแสงาน เพื่อไม่ให้เกิด ปัญหาในภายหลัง จึงได้ทาการนาระบบต้นแบบดังกล่าวเชื่อ มต่อเข้ากับ
ระบบกระแสงาน เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการทางานของระบบทั้งสอง
4) การพัฒนาโปรแกรม
ผู้วิจัยทาการพัฒนาระบบโดยแบ่งโครงสร้างของระบบออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย
(1) เอเอสพี ดอทเน็ต (ASP.NET: Active Server Page Dot Net) เป็นสคริปต์สาหรับ
สร้างเอกสารเอชทีเอ็มแอล (HTML) และสนับสนุนภาษาซีชาร์ป (C#)
(2) ลิงค์ ทู เอสคิวแอล (LINQ to SQL: Language Integrated Query to
Structured Query Language) เป็นคอมโพเนนต์ (component) หรือคลาสของภาษาซีชาร์ป ซึ่ง
ประกอบด้วยเมท็อด (method) ที่ใช้ในการจัดการการเชื่อมต่อข้อมูลกั บฐานข้อมูล เช่น การค้นหา
การบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูล ทั้งนี้ยังสามารถรองรับภาษาซีชาร์ปได้ มีประโยชน์อย่างมากในการ
เขียนโปรแกรมกับฐานข้อมูล เนื่องจากมีความง่าย และมีการจัดการโครงสร้างคลาสไว้ป้องกันความ
ผิดพลาดและป้องกันการถูกโจมตีจากผู้บุกรุกได้ดี
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(3) จาวาสคริปต์ (java script) เป็นสคริปต์ที่ถูกเขียนให้ทางานร่วมกันระหว่างเอกสาร
เอชทีเอ็มแอล เอกสารซีเอสเอส (CSS: Cascading Style Sheet) และคอมโพเนนต์ที่เป็น
ส่วนประกอบของภาษาซีชาร์ป เช่น เมท็อดในเอกสารเอเอสพีเอ็กซ์
(4) เอ็กซ์เอ็มแอล (XML: Extensible Markup Language) เป็นเอกสารที่ใช้ในการ
จัดการระบบที่ติดตั้งในเครื่องเซิร์ฟเวอร์
6.3 การทดสอบระบบ
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบระบบ โดยมีรายละเอียดวิธีการทดสอบ ประกอบด้วย การทดสอบ
ระบบ การเตรียมสภาพแวดล้อมของการทดสอบ และการสรุปผลการทดสอบ ดังนี้
6.3.1 การทดสอบระบบ
ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบระบบในขั้นตอนนี้ เพื่อทาการหาข้อผิดพลาดจากการใช้งานระบบ
ก่อนที่จะปล่อยให้ผู้ใช้ระบบจะได้ใช้งานจริง ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 ระดับ คือ การ
ทดสอบหน่วยย่อย (unit test) และ การทดสอบแบบบูรณาการ (integration test)
โดยมีรายละเอียดของการทดสอบ ดังนี้
1) การทดสอบหน่วยย่อย เป็นการทดสอบฟังก์ชันการทางานของระบบ โดยตรวจสอบ
ความผิดพลาดของแต่ละเมท็อด รวมถึงการตรวจสอบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ที่ได้จากการคานวณที่ผู้วิจัย
ได้ทาการเขียนสูตรและสมการขึ้นมา
2) การทดสอบแบบบูร ณาการ เป็นการทดสอบหาข้อผิ ดพลาดจากการทางานระหว่าง
หน่วยย่อยของระบบ รวมถึงหาข้อผิดพลาดจากการทางานร่วมกันระหว่างระบบกระแสงานกับระบบ
แสดงผลการดาเนินงาน
6.3.2 การเตรียมสภาพแวดล้อมของการทดสอบ
ในระหว่ า งการทดสอบระบบหน่ ว ยย่ อ ยและแบบบู ร ณาการ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเตรี ย ม
สภาพแวดล้อมการทดสอบเสมือนกับการใช้งานจริง และผู้วิจัยเป็นผู้ทาการทดสอบ
6.3.3 การสรุปผลการทดสอบ
จากการทดสอบตามวิธีการในข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าระบบผ่านการทดสอบ และพร้อมที่จะถูก
นาไปใช้งานจริงเพื่อทาการเก็บข้อมูลสาหรับงานวิจัย แต่ผู้วิจัยก็ยังต้องทาการตรวจเช็คประสิทธิภาพ
ของระบบต่อไปอย่างสม่าเสมอ
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หลังจากที่ผู้วิจั ยได้พัฒนาระบบและทดสอบความถูกต้องแล้ว ผู้วิจัยได้ประสานงานไปยัง
องค์กรเพื่อขออนุญาตติดตั้งระบบเพื่อทดสอบและเก็บข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมการทางานของพนักงานต่อไป
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บทที่ 7
อธิบายการทดลองและผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทดลองและบันทึกผลวิจัยที่ได้จากการทดสอบผู้ใช้ระบบ ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมจาก
การให้ผู้ใช้ระบบทาการใช้งานจริง ซึ่งผู้วิจัยได้ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มพนักงานดังกล่าว ประกอบ
ไปด้วยข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลผลการดาเนินงานจากระบบกระแสงาน และข้อมูลจากระบบ
แสดงความเห็นชอบ เพื่อให้เป็นที่เ ข้าใจง่าย ผู้วิจัยจึงได้ทาการแบ่ง ข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ
ข้อมูลก่อนการทดสอบ และข้อมูลหลังการทดสอบ ซึ่งแต่ละข้อมูล จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

จานวนงานหลักทั้งหมด
จานวนงานย่อยทั้งหมด
จานวนข้อมูลที่ต้องนาเข้าทั้งหมด
จานวนข้อมูลที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดาเนินงาน ของ 1 งานย่อย
เวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการดาเนินงาน
เวลาที่มากที่สุดที่ใช้ในการดาเนินงาน
ระยะเวลาเป้าหมายที่กาหนดไว้
จานวนงานที่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาดาเนินการ
จานวนงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาดาเนินการ
คะแนนผลการดาเนินงาน (เฉลี่ยจากภาพรวม)
จานวนครั้งที่ผิดพลาด ถูกปฏิเสธโดยหน่วยงานอื่นหรือต้นสังกัด
จานวนครั้งที่เรียกคืนโดยพนักงานที่รับผิดชอบงานดังกล่าว

เพื่อให้การบันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้วิจัยจึงได้อธิบายขั้นตอนการทดลอง ดังต่อไปนี้
7.1 อธิบายการทดลอง
ในขั้นตอนการทดลอง ผู้วิจัยได้เตรียมข้อมูลสาหรับการทดลองดังต่อไปนี้
1) จานวนพนักงานปฏิบัติงานทั้งหมด จานวน 63 คน แบ่งเป็นระดับปฏิบัติงาน จานวน 49
คน ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน จานวน 11 คน และผู้บริหารระดับสูง จานวน 3 คน
2) จานวนหน่วยงานทั้งหมด 8 หน่วยงาน
3) ปริมาณงานทั้งหมดที่ดาเนินในช่วงระยะเวลาการทดสอบ 3 สัปดาห์
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4) ลักษณะของงาน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรหัสสินค้าและข้อมูลที่ใช้ในการนาเข้า
ระบบ SAP
5) ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 3 สัปดาห์
ลักษณะของการทดสอบ จะเป็นดังนี้
1) พนักงานในหน่วยงานเริ่มต้น (PRODUCT DEVELOP) จะทาหน้าที่สร้างงานเปล่า ซึ่ง
ระบบจะนับว่าเป็นงานหลัก ซึ่งพนักงานคนดังกล่าวจะทาหน้าที่กาหนดจานวนงานย่อยลงไปในงาน
หลัก ซึ่งในแต่ละงานย่อย จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้นๆ สาเหตุที่ต้องมีการ
สร้างงานย่อยในงานหลัก ก็เพื่อเป็นการบ่งชี้ว่า งานย่อยทั้งหมดในงานหลักนั้นมีความสัมพันธ์กัน
ยกตัวอย่างเช่น สกรู กับ น็อต
2) เมื่อพนักงานในหน่วยงาน PRODUCT DEVELOP กาหนดข้อมูลลงไปแล้ว พนักงานคน
ดังกล่าว จะต้องทาการยืนยันข้อมูลและส่งต่อไปยังหัวหน้างานของตน เพื่อทาการอนุมัติก่อนการส่งไป
ยังหน่วยงานถัดไป
3) ระบบจะทาการบันทึกระยะเวลาในการดาเนินงานดังกล่าวของพนักงานคนนั้นๆ
4) ถ้าหัว หน้างานทาการอนุมัติงาน งานดังกล่าวจะถูกส่ งต่อไปยังหน่วยงานถัดไป ตาม
ประเภทของงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตนที่แตกต่างกัน
5) ถ้าหัวหน้างานไม่อนุมัติ ระบบจะทาการบันทึกความผิดพลาดของพนักงานคนดังกล่าว
ทันที ซึ่งจะนับเป็นจานวนครั้ง
6) หากพนักงานพบความผิดพลาดโดยตนเอง พนักงานคนดังกล่าวสามารถทาการเรียกคืน
งานกลั บ มาแก้ไ ขได้ ซึ่ งระบบจะท าการนับ ความผิ ด พลาดเช่ น กัน แต่ จะแยกประเภทของคว าม
ผิดพลาดไว้
7) พนักงานในหน่วยงานถัดไป มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของงาน ซึ่งถ้าพบ
ความผิดพลาด ก็สามารถทาการส่งคืนงานกลับไปยังหน่วยงานก่อนหน้า หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆได้ เช่น พนักงานหน่วยงาน MARKETING ตรวจพบว่า ราคาของสินค้าไม่ถูกต้อง
ก็ส ามารถส่ งคืนงานดังกล่าวกลั บ ไปยังต้นสั งกัดได้ ซึ่งระบบจะทาหน้าที่บันทึกความผิดพลาดแก่
หน่วยงานนั้นๆ
8) เมื่องานหลักและงานย่อยผ่านขั้นตอนครบทุกหน่วยงานแล้ว หน่วยงานสุดท้ายจะทา
หน้าที่ยืนยันข้อมูลสุดท้าย เพื่อส่งไปยังระบบ SAP ซึ่งจะถือว่างานดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
9) ระบบจะทาการประมวลผลจากข้อมูลที่เกิดขึ้นในกิจกรรมกระแสงานดังกล่าว เพื่อสร้าง
เป็นรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งระบบนี้จะทาหน้าที่อัตโนมัติทุกวันอาทิตย์ เวลา
24.00 น.
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10) เมื่อ ผู้ ใช้ เข้า สู่ ร ะบบกระแสงานผ่ านทางเบราวเซอร์ ระบบก็จะทาการแสดงผลการ
ดาเนินงานในหน้าแรก ให้ผู้ใช้ระบบได้ทราบทุกคน
11) ผู้ใช้ระบบสามารถทาการแสดงความเห็นชอบได้
12) ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลการแสดงความเห็นชอบ รวมไปถึงการที่ผู้ใช้ระบบได้ทาการ
เลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปยังตาแหน่งจานวนผู้ที่แสดงความเห็นชอบ
13) เมื่อครบ 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยจะทาการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้ระบบ ที่ได้ทาการ
แสดงความเห็นชอบ หรือได้เข้ามาดูคะแนนแสดงความเห็นชอบ เพื่อนามาวิเคราะห์แนวคิดวิจัยเพื่อ
สรุปผลการวิจัยต่อไป
14) ผู้วิจัยจะทาการรวบรวมข้อมูลจนครบทั้ง 3 สัปดาห์ และนามาสรุปผลวิจัยถัดไป
7.2 ข้อมูลก่อนการทดสอบ
ผู้วิจัยได้ทาการบันทึกผลการดาเนินงานในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการทดสอบจริง เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบผลการวิจัย ดังนี้

53
ตารางที่ 7.1 ข้อมูลภาพรวมผลการดาเนินงานก่อนการใช้งานระบบ (ข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภทการเก็บข้อมูล
จานวนงานหลักทั้งหมด
จานวนงานย่อยทั้งหมด
จานวนข้อมูลที่ต้องนาเข้าทั้งหมด
จานวนข้อมูลที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดาเนินงาน ของ 1 งานย่อย
เวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการดาเนินงาน
เวลาที่มากที่สุดที่ใช้ในการดาเนินงาน
ระยะเวลาเป้าหมายที่กาหนดไว้
จานวนงานที่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาดาเนินการ

ผลลัพธ์
53
190
20,564
28,896
514.86
252.16
4,128.96
<= 560
133
70.00
จานวนงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาดาเนินการ
57
30.00
คะแนนผลการดาเนินงานโดยเฉลี่ย
6.31
จ านวนครั้ ง ที่ผิ ด พลาด ถู กปฏิ เ สธโดยหน่ ว ยงานอื่ นหรื อ ต้ น 12
สังกัด
6.32
จานวนครั้งที่เรียกคืนโดยพนักงานที่รับผิดชอบงานดังกล่าว
0
0.00

หน่วยวัด
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
นาที
นาที
นาที
นาที
ชิ้น
เปอร์เซ็นต์
ชิ้น
เปอร์เซ็นต์
ครั้ง
เปอร์เซ็นต์
ครั้ง
เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 7.2 ข้อมูลวิเคราะห์ระยะเวลาของการดาเนินงานก่อนการทดลอง
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทข้อมูล

ผลลัพธ์
190
31
131
14
14
514.86
537.41

จานวนงานย่อย
ระยะเวลา <= 300
ระยะเวลา 301 - 600
ระยะเวลา 601 - 900
ระยะเวลา > 900
Mean
Standard Deviation

หน่วยวัด
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
นาที
-

จากตารางที่ 7.1 และ 7.2 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลโดยเฉลี่ยอยู่ในเป้าหมายที่องค์กรกาหนดไว้ แต่
ยังมีบางกลุ่มที่มีผลการดาเนินงานที่เกินจากเป้าหมายมาก สามารถแสดงแผนภาพการกระจายตัวของ
กลุ่มข้อมูลตามช่วงระยะเวลาการดาเนินงานตามภาพที่ 7.1 ซึ่งกลุ่มดังกล่าวส่งผลกระทบต่อองค์กรใน
ด้านธุรกิจเป็นอย่างมาก การลดปริมาณของกลุ่มเหล่านี้ จึงสอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของผู้วิจัย
0.0008
0.0007
0.0006
0.0005
0.0004

0.0003
0.0002
0.0001
0
-0.0001

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

(

3500

)

ภาพที่ 7.1 การกระจายของข้อมูลระยะเวลาการดาเนินงาน

4000

4500
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7.3 ข้อมูลหลังการทดสอบ
หลั งจากที่ผู้ ใช้ร ะบบได้ทาการใช้งานจริง ผู้ วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็นข้อมูล
จานวน 3 ช่วง ช่วงละ 1 สัปดาห์ โดยมีผลการทดสอบ ดังนี้
ตารางที่ 7.3 ข้อมูลผลการดาเนินงานหลังจากใช้งานระบบสัปดาห์ที่ 1
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภทการเก็บข้อมูล
จานวนงานหลักทั้งหมด
จานวนงานย่อยทั้งหมด
จานวนข้อมูลที่ต้องนาเข้าทั้งหมด
จานวนข้อมูลที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดาเนินงาน ของ 1 งานย่อย
เวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการดาเนินงาน
เวลาที่มากที่สุดที่ใช้ในการดาเนินงาน
ระยะเวลาเป้าหมายที่กาหนดไว้
จานวนงานที่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาดาเนินการ

ผลลัพธ์

4
12
1,272
1,752
489.67
311.04
1,089.00
<= 560
9
75.00
จานวนงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาดาเนินการ
3
25.00
คะแนนผลการดาเนินงานโดยเฉลี่ย
6.70
จ านวนครั้ ง ที่ผิ ด พลาด ถู กปฏิ เ สธโดยหน่ ว ยงานอื่ นหรื อ ต้ น 2
สังกัด
16.67
จานวนครั้งที่เรียกคืนโดยพนักงานที่รับผิดชอบงานดังกล่าว
0
0.00

หน่วยวัด
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
นาที
นาที
นาที
นาที
ชิ้น
เปอร์เซ็นต์
ชิ้น
เปอร์เซ็นต์
ครั้ง
เปอร์เซ็นต์
ครั้ง
เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 7.4 ข้อมูลวิเคราะห์ระยะเวลาของการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 1
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทข้อมูล

ผลลัพธ์
12
4
6
1
1
489.67
217.83

จานวนงานย่อย
ระยะเวลา <= 300
ระยะเวลา 301 - 600
ระยะเวลา 601 - 900
ระยะเวลา > 900
Mean
Standard Deviation

หน่วยวัด
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
นาที
-

จากตารางที่ 7.3 และ 7.4 แสดงให้เห็นว่าหลังจากใช้งานระบบแล้ว พนักงานมีการปรับปรุง
ระยะเวลาในการดาเนินงาน โดยสามารถลดช่วงระยะเวลาในการดาเนินงานให้เข้าใกล้ระยะเวลา
เป้าหมายได้มากขึ้น สามารถแสดงแผนภาพการกระจายตัวของกลุ่มข้อมูลตามช่วงระยะเวลาการ
ดาเนินงานตามภาพที่ 7.2
0.002
0.0018
0.0016
0.0014
0.0012

0.001
0.0008
0.0006
0.0004
0.0002
0
0

200

400

600

800

(

1000

)

ภาพที่ 7.2 การกระจายของข้อมูลระยะเวลาการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 1

1200
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ตารางที่ 7.5 ข้อมูลผลการดาเนินงานหลังจากใช้งานระบบสัปดาห์ที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภทการเก็บข้อมูล
จานวนงานหลักทั้งหมด
จานวนงานย่อยทั้งหมด
จานวนข้อมูลที่ต้องนาเข้าทั้งหมด
จานวนข้อมูลที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดาเนินงาน ของ 1 งานย่อย
เวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการดาเนินงาน
เวลาที่มากที่สุดที่ใช้ในการดาเนินงาน
ระยะเวลาเป้าหมายที่กาหนดไว้
จานวนงานที่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาดาเนินการ

ผลลัพธ์

3
11
1,181
1,551
498.59
402.83
642.15
<= 560
10
90.91
จานวนงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาดาเนินการ
1
9.09
คะแนนผลการดาเนินงานโดยเฉลี่ย
8.10
จ านวนครั้ ง ที่ ผิ ด พลาด ถู ก ปฏิเ สธโดยหน่ ว ยงานอื่ นหรื อ ต้ น 0
สังกัด
0.00
จานวนครั้งที่เรียกคืนโดยพนักงานที่รับผิดชอบงานดังกล่าว
2
18.18

หน่วยวัด
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
นาที
นาที
นาที
นาที
ชิ้น
เปอร์เซ็นต์
ชิ้น
เปอร์เซ็นต์
ครั้ง
เปอร์เซ็นต์
ครั้ง
เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 7.6 ข้อมูลวิเคราะห์ระยะเวลาของการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 2
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทข้อมูล

ผลลัพธ์

จานวนงานย่อย
ระยะเวลา <= 300
ระยะเวลา 301 - 600
ระยะเวลา 601 - 900
ระยะเวลา > 900
Mean
Standard Deviation

11
0
6
5
0
498.59
72.60

หน่วยวัด
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
นาที
-

จากตารางที่ 7.5 และ 7.6 สามารถแสดงแผนภาพการกระจายตัวของกลุ่มข้อมูลตามช่วง
ระยะเวลาการดาเนินงานในสัปดาห์ที่ 2 ตามภาพที่ 7.3
0.006
0.005
0.004

0.003
0.002

0.001
0
0
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)

ภาพที่ 7.3 การกระจายของข้อมูลระยะเวลาการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 2

700
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ตารางที่ 7.7 ข้อมูลผลการดาเนินงานหลังจากใช้งานระบบสัปดาห์ที่ 3
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภทการเก็บข้อมูล
จานวนงานหลักทั้งหมด
จานวนงานย่อยทั้งหมด
จานวนข้อมูลที่ต้องนาเข้าทั้งหมด
จานวนข้อมูลที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด
เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการดาเนินงาน ของ 1 งานย่อย
เวลาที่น้อยที่สุดที่ใช้ในการดาเนินงาน
เวลาที่มากที่สุดที่ใช้ในการดาเนินงาน
ระยะเวลาเป้าหมายที่กาหนดไว้
จานวนงานที่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาดาเนินการ

ผลลัพธ์

7
74
8,052
11,640
432.77
269.17
1,089.13
<= 560
61
82.43
จานวนงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาดาเนินการ
13
17.57
คะแนนผลการดาเนินงานโดยเฉลี่ย
8.12
จ านวนครั้ ง ที่ผิ ด พลาด ถู กปฏิ เ สธโดยหน่ ว ยงานอื่ นหรื อ ต้ น 1
สังกัด
1.35
จานวนครั้งที่เรียกคืนโดยพนักงานที่รับผิดชอบงานดังกล่าว
4
5.41

หน่วยวัด
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
นาที
นาที
นาที
นาที
ชิ้น
เปอร์เซ็นต์
ชิ้น
เปอร์เซ็นต์
ครั้ง
เปอร์เซ็นต์
ครั้ง
เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 7.8 ข้อมูลวิเคราะห์ระยะเวลาของการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 3
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทข้อมูล

ผลลัพธ์
74
13
41
19
1
432.77
155.15

จานวนงานย่อย
ระยะเวลา <= 300
ระยะเวลา 301 - 600
ระยะเวลา 601 - 900
ระยะเวลา > 900
Mean
Standard Deviation

หน่วยวัด
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
นาที
-

จากตารางที่ 7.7 และ 7.8 สามารถแสดงแผนภาพการกระจายตัวของกลุ่มข้อมูลตามช่วง
ระยะเวลาการดาเนินงานในสัปดาห์ที่ 3 ตามภาพที่ 7.4 - 7.7
0.003
0.0025
0.002
0.0015
0.001
0.0005
0
0

200

400

600

800

1000

-0.0005

(

)

ภาพที่ 7.4 การกระจายของข้อมูลระยะเวลาการดาเนินงานสัปดาห์ที่ 3

1200

61

520

514.86

500

)

480
460

(

447.27
440
420

400

ภาพที่ 7.5 การเปรียบเทียบระยะเวลาการดาเนินงานก่อนและหลังทดสอบ

62
9
7.94

8
7

6.31

6
5
4
3
2

1
0

ภาพที่ 7.6 การเปรียบเทียบคะแนนประเมินโดยภาพรวมของก่อนทดสอบและหลังทดสอบ
7

6.32

6
5
4
3.09

3
2
1
0

ภาพที่ 7.7 การเปรียบเทียบความผิดพลาดจากการดาเนินงานก่อนและหลังทดสอบ
เป้าหมายของผู้วิจัยคือ ต้องการให้ความผิดพลาดจากการดาเนินงานลดลง โดยเฉพาะความ
ผิดพลาดที่เกิดจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานอื่น ที่มีสาเหตุจากความไม่รอบคอบ เป็นต้น

63
ตารางที่ 7.9 ข้อมูลผู้แสดงความเห็นชอบ
เป็นผลการบันทึกจานวนครั้งของผู้แสดงความเห็นชอบ ในช่วงเวลาที่ทดสอบระบบและเก็บ
ข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
ลาดับ
1
2
3

กลุ่มตาแหน่งผู้แสดงความเห็นชอบ
คะแนนสัปดาห์ที่ 1
คะแนนสัปดาห์ที่ 2
คะแนนสัปดาห์ที่ 3

กลุ่มตาแหน่งผู้แสดงความ
เห็นชอบ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหาร / หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงาน

คะแนนสัปดาห์ที่
1
2
4
32

คะแนนสัปดาห์ที่ คะแนนสัปดาห์ที่
2
3
4
1
11
16
41
43

ตารางที่ 7.10 ข้อมูลผู้เข้าชมคะแนนการแสดงความเห็นชอบ
เป็นผลบันทึกจานวนครั้งของผู้เข้าชมคะแนนการแสดงความเห็นชอบ ในช่วงเวลาที่ทดสอบ
ระบบและเก็บข้อมูลเป็น ระยะเวลา 3 สัปดาห์ เพื่อวัดจานวนครั้งที่มีผู้ใช้ระบบที่ได้ทาการดูคะแนน
ของบุคคลต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4

กลุ่มตาแหน่งผู้แสดงความ
เห็นชอบ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหาร / หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงาน
รวม

คะแนนสัปดาห์ที่
1
42
37
108
187

คะแนนสัปดาห์ที่
2
63
39
112
214

คะแนนสัปดาห์ที่
3
58
42
188
288

64
7.4 ผลการวิจัย
จากการทดสอบ ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถ
นามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการแสดงความเห็นชอบต่อผู้ปฏิบัติงานได้ โดยจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อ
วิจัยดังต่อไปนี้
1) ผลกระทบจากการแสดงความเห็นชอบ
2) อิทธิพลของตาแหน่งของผู้ที่แสดงความเห็นชอบ
7.4.1 ผลกระทบจากการแสดงความเห็นชอบ
จากการทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้ทาการสังเกต
พฤติกรรมของผู้ใช้ระบบ โดยเฉพาะการศึกษาว่า คะแนนความเห็นชอบของแต่ละบุคคลนั้นเป็นที่
น่าสนใจแก่ผู้อื่นหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่า มีจานวนพนักงานคนอื่นๆ ต่างเข้ามาดูผลคะแนนความเห็นชอบ
เป็นจานวนหนึ่ง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การที่บุคคลหนึ่งได้ทาการแสดงความเห็นชอบนั้นเป็นที่สนใจ
หรื อ สร้ า งความอยากรู้ อ ยากเห็ น ของอี ก บุ คคลหนึ่ งได้ สอดคล้ อ งกั บปรากฏการณ์ใ นแอปพลิ เ ค
ชันเฟซบุ๊ค
ด้วยความสามารถของระบบ ที่ถูกออกแบบให้จากัดบุคคลไม่เกิน 10 คน ที่จะถูกประกาศผล
การดาเนินงานด้วยนั้น ถ้าพนักงานมีความต้องการที่จะประกาศผลการทางานที่ดีของตนเองให้ผู้อื่น
ทราบ พนักงานผู้นั้นต้องพยายามทาผลคะแนนให้ได้ดี
นอกจากภาพรวมในด้านคะแนนผลการดาเนินงาน ยังมีสิ่งที่น่าสังเกตคือ ช่วงระยะห่างของ
เวลาที่ใช้ดาเนินการต่อ 1 งานนั้น มีช่วงที่บีบระยะเข้ามา แสดงให้เห็นว่า พนักงานส่วนหนึ่งที่เคยมีผล
การทางานที่ไม่ค่อยดีนั้นมีการปรับปรุงตัว ผู้วิจัยจึงสามารถสรุปได้ว่า การแสดงความเห็นชอบนั้น
สามารถเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานได้
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ภาพที่ 7.8 แผนภาพเปรียบเทียบปริมาณงานที่ผ่านเกณฑ์ระยะเวลาที่กาหนดไว้
ตารางที่ 7.11 เปรียบเทียบช่วงระยะเวลาการดาเนินงานก่อนและหลังทดสอบ
การเก็บข้อมูล
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง

ช่วงเวลาในการดาเนินงาน (นาที)
252 – 4,128
269 – 1,089

จากตารางที่ 7.11 แสดงให้เห็นช่วงระยะเวลาในการดาเนินงานที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด โดยมีช่วงระยะเวลาในการดาเนินงานที่น้อยลง แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีการปรับปรุง
ระยะเวลาดาเนินงานให้รวดเร็วขึ้น เพราะจากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รั บมา พบว่ามีพนักงานส่วนน้อยที่ใช้
ระยะเวลาดาเนินงานมากปกติ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติในการทางานที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ ดังนั้น
การปรับปรุงพฤติกรรมการทางานของพนักงานคนดังกล่าวจะทาให้ภาพรวมของการดาเนินงานดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด
7.4.2 อิทธิพลของตาแหน่งของผู้ที่แสดงความเห็นชอบ
จากผลการเก็บข้อมูล ทาให้ผู้วิจัยทราบได้ว่า มีพนักงานจานวนหนึ่งให้ความสนใจดูคะแนน
ความเห็นชอบ ที่เกิดจากกลุ่มคนที่มีตาแหน่งสูงกว่า เช่น กลุ่ มผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้างาน เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการดาเนินงานที่มีการปรับปรุงไปในทางที่ดีขึ้น ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นว่า กลุ่มผู้บริหาร
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ระดับสูงได้เห็นความสาคัญ และได้มอบคะแนนความชอบเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น แสดงตามตารางที่
7.10
จากผลการทดลองและผลการิจัย ผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ใช้ระบบที่ได้
มีส่วนร่วมในการทาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสามารถนาไปพิจารณาในการทาการสึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต
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บทที่ 8
สรุปและข้อเสนอแนะ
จากการทาการวิ จั ย เรื่ องการเพิ่ มแรงจูง ใจของพนั ก งานโดยการประยุ กต์ ค วามสามารถ
เครือข่ายสังคมเข้ากับระบบกระแสงานในองค์กร ผู้วิจัยได้สรุปผลวิจัย ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ
ดังนี้
8.1 สรุป
เนื่องจากผู้วิจัยต้องการทราบว่า ถ้ามีการประกาศผลการดาเนินงานที่ดีของพนักงานให้เป็ นที่
ประจักษ์และมีการให้พนักงานผู้อื่นสามารถเข้ามาแสดงความเห็นชอบได้นั้น จะสามารถส่งผลต่อการ
เพิ่มแรงจูงใจในการทางานได้หรือไม่ ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านการสื่อสาร
โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสาร สมาร์ทโฟนและระบบเครือข่ายสังคม ที่สามารถส่งผลกระทบทั้งด้านดีและ
ด้านลบต่อการทางานของพนักงานได้ ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ โดยอาศัยจาก
การศึกษาทฤษฏีสังคม งานวิจั ย ซอฟต์แวร์เครือข่ายสั งคม และความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน
องค์กรธุรกิจเอกชน เพื่อนาคุณสมบัติบางประการของเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ทางานให้ดียิ่ งขึ้น โดยผู้ วิจัย ได้ทาการจัดทาเอกสาร แผนภาพ เพื่อจัดทาเป็นขั้นตอนสาหรับการ
ดาเนินงานในการออกแบบพัฒนาระบบ ออกแบบการทดสอบ และดาเนินการพัฒนาตลอดจนติดตั้ง
ระบบเพื่อให้กลุ่มพนักงานได้ ทาการใช้งานจริง หลังจากนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการเก็บข้อมูลและนามา
วิเคราะห์เพื่อทาการสรุปผลการวิจัย
8.2 ปัญหาและข้อจากัดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้พบปัญหาและข้อจากัดในการทาวิจัย ดังนี้
1) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทางานของพนักงาน ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น มีงานอื่น
แทรก ฯลฯ ส่งผลให้ระยะเวลาในการทางานของพนักงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบไม่สามารถแยกแยะ
เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์
2) ปริมาณงานเร่งด่วนที่ไม่สม่าเสมอในแต่ละสัปดาห์ เป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
ความเหนื่อยล้าให้กับพนักงานได้ เนื่องจากพนักงานมีความจาเป็นต้องทาการล่วงเวลา
3) ระบบสารสนเทศดังกล่าวเป็นระบบที่ใช้เฉพาะในองค์กร ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลแก่
สาธารณะได้ ทาให้เกิดข้อจากัดในการใช้งานนอกสถานที่
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8.3 ข้อเสนอแนะ
หลังจากการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒ นา ทดสอบ เก็บผลข้อมูล ผู้ วิจัยพบว่า ผลการวิจัยมี
ความสอดคล้องในการช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทางานได้ ตามที่ได้ออกแบบไว้ อย่างไรก็ตาม ควร
พิจารณาองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติม โดยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบ ดังนี้
1) ต้องการให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถกาหนดเป้าหมายเองได้ เช่น กาหนดระยะเวลา
ดาเนินงานสาหรับงานด่วน เป็นกรณีพิเศษ จะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้บริหารระดับสูงได้ให้
ความสาคัญกับระบบและการแสดงความเห็นชอบมากขึ้น และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิด
การแข่งขันในการทางานมากขึ้น
2) การออกแบบระบบในอนาคต ควรพิจารณาความสามารถของเกมออนไลน์ ที่คาดว่าจะ
สามารถช่วยให้เกิดความน่าสนใจหรือกระตุ้นแรงจูงใจในการทางานเพิ่มขึ้นได้ มาประยุกต์ กับระบบ
สารสนเทศในองค์กร เช่น ความสามารถในด้านการเก็บประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนคะแนนเป็น
สิ่งของ เป็นต้น
3) ระบบควรมีการพัฒนารูปแบบการนาเสนอให้เป็นที่น่าสนใจ มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง
หรือกราฟฟิก เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกไม่น่าติดตาม เช่น การนาเสนอผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดยืนบนแท่นรับ
รางวัล เป็นต้น
8.4 ประโยชน์ของงานวิจัย
จากการทาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
1) ทาให้เกิดทัศนคติในการแสดงความชื่นชมต่อเพื่อนพนักงาน ทั้งแผนกเดียวกันและต่าง
แผนกกัน
2) ทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในการทางาน
3) สนับสนุนให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
รายละเอียดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศ เพื่อการแสดงผลการดาเนินงานและ
เพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน ที่ได้จากการออกแบบเชิงกายภาพ สามารถแสดงได้ดังนี้
ก.1 ตารางอธิบายโครงสร้างระบบ
ตารางอธิบายโครงสร้างระบบ เป็นตารางที่อธิบายให้เห็นถึงองค์ประกอบของระบบที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการแสดงผลการดาเนินงานเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ตารางที่ ก.1 ตารางอธิบายโครงสร้างระบบของระบบสารสนเทศ เพื่อการแสดงผลการดาเนินงาน
และเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน
ลาดับ
ชื่อระบบ
คาอธิบาย
1
ระบบกระแสงาน เป็นระบบกระแสงานที่ใช้ภายในองค์กร ซึ่งเป็นระบบขนาดใหญ่ มีการ
เชื่อมต่อเข้ากับหลายๆระบบในองค์กร
2

ระบบแสดงผล เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ โดยระบบนี้เป็นส่วนต่อเติมจากระบบ
การดาเนินงาน กระแสงาน มีหน้าที่ในการนาเสนอผลการดาเนินงานในระบบกระแสงาน
และมีการเพิ่มความสามารถโซเชียลเน็ตเวิร์คเข้าไปเพื่อเป้าหมายในการ
เพิ่มแรงจูงใจให้แก่พนักงาน

3

ร ะ บ บ
ประมวลผล
คะแนนผลการ
ดาเนินงาน

เป็นระบบย่อยระบบหนึ่ งในระบบกระแสงาน มีหน้าที่ประมวลผลการ
ดาเนินงานภายในระบบกระแสงานและสรุปคะแนนของพนักงานแต่ละ
คน เพื่อนาไปใช้แสดงผลการดาเนินงานในระบบแสดงผลการดาเนินงาน
ระบบนีท้ างานแบบอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ทางผู้ดูแลระบบได้ตั้งค่าเอาไว้

4

ระบบการจัดการ
สิทธิ์ในการแสดง
ความเห็น like
ระบบการแสดง
ความเห็น like

เป็ นระบบย่อยระบบหนึ่งในระบบแสดงผลการดาเนินงาน โดยผู้ดูแล
ระบบนี้จะมีหน้าที่หลักในการจัดการข้อมูลการใช้งานของพนักงาน

5

เป็นระบบย่อยระบบหนึ่งในระบบแสดงผลการดาเนินงาน ที่ได้รับการ
พัฒนาตามแนวทางการวิจัยในการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนัก งาน มีหน้าที่
จัดการการแสดงความเห็นชอบ (like)
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ก.2 ตารางอธิบายตารางข้อมูล
ตารางอธิบายตารางข้อมูล เป็นตารางที่อธิบายให้เห็นถึงองค์ประกอบของการจัดเก็บข้อมูล
ของแต่ละระบบ
ตารางที่ ก.2 ตารางอธิบายโครงสร้างระบบของระบบสารสนเทศ เพื่อการแสดงผลการดาเนินงาน
และเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน
ลาดับ
ชื่อตาราง
1
KPIReport
2
3

KPIScore
LikeScore

4

LikeSeenScore

5
6

User
Permission

คาอธิบายตาราง
เก็บข้อมูลรายงานผลการดาเนินงานในแต่
ละช่วง
เก็บข้อมูลผลการดาเนินงานของพนักงาน
เก็บข้อมูลคะแนนการแสดงความเห็นชอบ
ที่มีต่อพนักงาน
เก็บข้อมูลบุคคลที่เข้ามาดูผลคะแนนการ
แสดงความเห็นชอบ
เก็บข้อมูลของพนักงาน
เก็บข้อมูลสิทธิ์การใช้ระบบของพนักงาน

โครงสร้างตาราง
ตารางที่ ก.3
ตารางที่ ก.4
ตารางที่ ก.5
ตารางที่ ก.6
ตารางที่ ก.7
ตารางที่ ก.8
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ก.3 รายละเอียดตารางข้อมูล
โครงสร้างตารางข้อมูล ที่แสดงมีข้อกาหนดดังนี้
1) รูปแบบโครงสร้างข้อมูล: int_, str_, memo_, byte_, float_ และ dt_
2) ลักษณะคีย์ของข้อมูล: Primary key
รายละเอียดตารางข้อมูล แสดงได้ดังตารางที่ ก.4-ก.8
ก.4 โครงสร้างตารางข้อมูล KPIReport
ลาดับ
ลักษณะประจา
1
int_Report_ID
2
str_ReportType

3
4
5
6

dt_ReportDate
dt_StartDate
dt_FinishDate
bit_Status

คาอธิบาย
หมายเลขบันทึกรายงาน
ชนิดของรายงาน
week = รายงานประจาสัปดาห์
month = รายงานประจาเดือน
year = รายงานประจาปี
วันที่แสดงรายงาน
ขอบเขตวันที่เริ่มต้นของรายงาน
ขอบเขตวันสุดท้ายของรายงาน
สถานะของรายงาน
true = ใช้งาน
false = ยกเลิกใช้งาน

ชนิด
INT
NVARCHAR

DATETIME
DATETIME
DATETIME
BOOLEAN

ขนาด
50
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ก.5 โครงสร้างตารางข้อมูล KPIScore
ลาดับ
1
2
3
4

ลักษณะประจา
int_Score_ID
int_Report_ID
int_User_ID
str_Department

5

str_UserLevel

6

float_Score

7

int_LikeLevel3

8

int_LikeLevel2

9

int_LikeLevel1

10

int_SeenLevel3

11

int_SeenLevel2

12

int_SeenLevel1

13

bit_Status

คาอธิบาย
หมายเลขบันทึกคะแนน
หมายเลขบันทึกรายงาน
หมายเลขประจาตัวผู้ใช้ระบบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ (ผู้ใช้บางคนสามารถ
รับผิดชอบได้มากกว่า 1 หน่วยงาน)
ตาแหน่งของผู้ใช้ระบบ เช่น Manager,
Engineer, Sales และอื่นๆ
คะแนนของผู้ ใ ช้ ร ะบบที่ ป ระมวลจาก
กิจกรรมในระบบกระแสงาน
จ านวนคนที่แสดงความเห็ นชอบ ที่อยู่ใ น
ระดับผู้บริหารระดับสูง
จ านวนคนที่แสดงความเห็ นชอบ ที่อยู่ใ น
ระดับผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน
จ านวนคนที่แสดงความเห็ นชอบ ที่อยู่ใ น
ระดับพนักงาน
จานวนคนที่เข้ามาดูจานวนคนที่แสดงความ
เห็นชอบที่อยู่ในระดับผู้บริหารระดับสูง
จานวนคนที่เข้ามาดูจานวนคนที่แสดงความ
เห็ น ชอบที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ
หัวหน้างาน
จานวนคนที่เข้ามาดูจานวนคนที่แสดงความ
เห็นชอบที่อยู่ในระดับพนักงาน
สถานะของบันทึกคะแนน
true = ประกาศใช้
false = ยกเลิกการประกาศ

ชนิด

ขนาด

INT
INT
INT
NVARCHAR

20

NVARCHAR

20

FLOAT
INT
INT
INT
INT
INT
INT
BOOLEAN
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ก.6 โครงสร้างตารางข้อมูล LikeScore
ลาดับ
ลักษณะประจา
คาอธิบาย
1
int_LikeScore_ID หมายเลขบันทึกการ like
2
int_Report_ID
หมายเลขบันทึกรายงาน
3
int_LikeToUser_ID like ให้กับ User ID (หมายเลข
ประจาตัวผู้ใช้ระบบ) ที่เป็นเจ้าของ
คะแนน KPI
4
int_UserLikeID
หมายเลขประจาตัวผู้ใช้ระบบที่ทาการ
like
5
bit_LikeStatus
สถานะของการ like
true = like
false = unlike

ชนิด

ขนาด

INT
INT
INT

INT
BOOLEAN

ก.7 โครงสร้างตารางข้อมูล LikeSeenScore
ลาดับ
ลักษณะประจา
1
int_Seen_ID
2
3

int_Score_ID
int_SeenLevel

4

int_User_ID

5

dt_SeenDate

คาอธิบาย
หมายเลขบันทึกการเข้ามาดูคะแนน
การ like
หมายเลขบันทึกคะแนน
หมายเลขกลุ่มของผู้ใช้ระบบที่ถูกผู้ใช้
ดู
3 = กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
2 = กลุ่มผู้บริหารหน่วยงาน / หัวหน้า
งาน
1 = กลุ่มพนักงาน
หมายเลขประจาตัวผู้ใช้ระบบที่เข้ามา
ดูคะแนน
วันที่เข้ามาดูคะแนน like

ชนิด
INT
INT
INT

INT
DATETIME

ขนาด
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ก.8 โครงสร้างตารางข้อมูล User
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ลักษณะประจา
int_User_ID
str_UserName
str_Password
str_FirstName
str_LastName
str_Sex
str_Department
str_UserLevel
dt_RegistDate
dt_UpdateDate
byte_Picture
str_Email
bit_Status

คาอธิบาย
หมายเลขประจาตัวผู้ใช้ระบบ
ชื่อเข้าระบบของผู้ใช้ระบบ
รหัสเข้าระบบของผู้ใช้ระบบ
ชื่อของผู้ใช้ระบบ
นามสกุลของผู้ใช้ระบบ
เพศของผู้ใช้ระบบ
หน่วยงานของผู้ใช้ระบบ
ตาแหน่งของผู้ใช้ระบบ
วันที่สร้างข้อมูลผู้ใช้ระบบ
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด
รูปภาพประจาตัวผู้ใช้ระบบ
อีเมล์ของผู้ใช้ระบบ
สถานะของผู้ใช้ระบบ
true = คงอยู่
false = ไม่คงอยู่

ชนิด
INT
NVARCHAR
NVARCHAR
NVARCHAR
NVARCHAR
NVARCHAR
NVARCHAR
NVARCHAR
DATETIME
DATETIME
VARBINARY
NVARCHAR
BOOLEAN

ขนาด
20
10
50
50
10
20
20

MAX
50
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ก.9 โครงสร้างตารางข้อมูล Permission
ลาดับ
1
2
3
4

ลักษณะประจา
int_Permission_ID
int_User_ID
str_Department
int_Sys_Workflow

5

int_Sys_KPI

คาอธิบาย
หมายเลขบันทึกสิทธิ์ของผู้ใช้ระบบ
หมายเลขประจาตัวผู้ใช้ระบบ
หน่วยงานของผู้ใช้ระบบ
สิทธิ์ในการใช้งานระบบกระแสงาน
4 = อนุมัติและแก้ไขงานได้
3 = อนุมัติงานได้
2 = แก้ไขงานได้
1 = ดูข้อมูลในระบบกระแสงานได้
0 = ไม่ ส ามารถดู ข้ อมู ล ในระบบ
กระแสงานได้
สิทธิ์ในการใช้งานระบบแสดงผลการ
ดาเนินงาน
3 = สามารถแก้ไขรายงานได้
2 = สามารถท าการแสดงความ
เห็นชอบ (like) ได้
1 = ดูข้อมูลในระบบได้แต่ไม่สามารถ
ทาการแสดงความเห็นชอบ (like) ได้
0 = ไม่มีสิทธิ์ดูข้อมูลใดๆได้

ชนิด
INT
INT
NVARCHAR
INT

INT

ขนาด

20
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ภาคผนวก ข
โครงสร้างข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจากการให้ผู้ใช้ระบบทาการใช้งานจริง ซึ่งผู้วิจัยได้ติดตามพฤติกรรม
ของกลุ่มพนักงานดังกล่าว ประกอบไปด้วยข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลบุคลากรและหน่วยงาน
รูปแบบการคานวณคะแนนผลการดาเนินงาน ข้อมูลผลการดาเนินงานด้านการใช้เวลาในการทางาน
ในระบบกระแสงาน ข้อมูลความผิดพลาดจากการดาเนินงานในระบบกระแสงาน ข้อมูลการแสดง
ความเห็นชอบ สามารถแสดงได้ดังนี้
ข.1 ตารางข้อมูลบุคลากรและหน่วยงาน
ตารางอธิบายจานวนผู้ใช้ระบบ และจานวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระบบกระแสงาน รวมถึง
จานวนผู้ใช้ระบบที่มีสิทธิ์แสดงความเห็นชอบ
หมายเหตุ * แสดงจานวนของผู้ใช้ระบบแสดงผลการดาเนินงาน โดยแต่ละคนจะต้องมีบัญชีข้อมูลส่วน
บุคคลที่ทางผู้ดูแลระบบได้ทาการบันทึกไว้แล้ว
หมายเหตุ ** หมายถึงหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวไว้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม

หน่วยงาน
Product Develop
Sourcing
Production
Account
Marketing
Sales System
Technical Support
Quality
IT Support
อื่นๆ **

จานวนผู้ใช้ระบบ *
7
5
7
4
4
3
3
4
3
19
59

จานวนผู้มีสิทธิ์แสดงความเห็นชอบ
6
5
7
4
4
3
3
4
3
8
47
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ข.2 แผนภาพขั้นตอนการทางานตามระบบกระแสงาน
แผนภาพแสดงการเคลื่ อนไหวของงานในระบบกระแสงานขององค์กรที่ผู้วิจัยได้ขอความ
ร่วมมือในการทดสอบระบบตามหัวข้อวิจัย ซึ่ งแต่ละงานนั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูล ป้อน
ข้อมูล และการอนุ มัติ ของแต่ ล ะหน่ว ยงานที่ รับผิ ดชอบ จนจบกระบวนการทั้งหมดก็จะได้งานที่
สมบูรณ์ สามารถนาไปใช้ในกิจกรรมอื่นต่อไปได้
Start

Product Develop

Sourcing

Production

Quality

Account

Technical Support

Marketing
Sales System

Finish

ภาพที่ ข.1 การเคลื่อนไหลของงานระหว่างหน่วยงานในระบบกระแสงาน
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ข.3 โครงสร้างของงานในระบบกระแสงาน
โครงสร้างของงานในระบบกระแสงาน เป็นตัวประกอบการอธิบายกิจกรรมในระบบกระแส
งาน เพื่อใช้สาหรับการประเมินระยะเวลาในการทางาน ดังนี้
1) 1 งานหลัก ประกอบด้วยหลายงานย่อยได้
2) 1 งานย่อย ประกอบด้วยข้อมูลอินพุต (แต่ละหน่วยงานมีจานวนแตกต่างกันไป)
3) แต่ละหน่วยงาน มีการกาหนดระยะเวลาในการอินพุตข้อมูลแตกต่างกัน
ข.4 ตารางเปรียบเทียบปริมาณข้อมูลนาเข้าและข้อมูลที่ต้องพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน
เนื่องจากงานในระบบกระแสงานมีความแตกต่างกัน เช่น ประเภทของงานย่อย ทาให้ข้อมูล
ประกอบของแต่ละงานนั้น มีความแตกต่างกัน ผู้ใช้ระบบกระแสงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ล ะ
หน่วยงาน จึงใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานที่ไม่เท่ากัน ผู้วิจัยได้ขอข้อมูลประกอบดังกล่าว เพื่อช่วย
อธิบายโครงสร้างของงานในระบบกระแสงาน แสดงตามตาราง ข.4
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วยงาน
Product Develop
Sourcing
Production
Account
Marketing
Sales System
Quality
Technical Support

จานวนข้อมูลนาเข้า / 1 งาน
ย่อย
48-53
20-22
15-18
7-10
8-26
3-5
6-7
5-7

จานวนข้อมูลตรวจสอบ / 1
งานย่อย
14-15
12-15
14-17
24-40
54-68
21-24
14-20
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ข.5 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาในการดาเนินการต่อ 1 หน่วยข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
เนื่องจากงานของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ดังนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินงาน
ย่อมมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้ขอข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ ประเมินโดยแต่ละหน่วยงาน แสดงในตาราง
ข.5
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

หน่วยงาน
Product Develop
Sourcing
Production
Account
Marketing
Sales System
Quality
Technical Support

การนาเข้าข้อมูล 1 หน่วย
(นาที)
2-6
2-3
2-3
2-3
2-5
2-3
3-5
2-5

การตรวจสอบข้อมูล 1 หน่วย
(นาที)
0.5-3
1-3
1-3
1-3
1-4
2-5
2-5

ข.6 วิธีการคานวณระยะเวลาประเมินในการทางานของแต่ละหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานเมื่อผ่านสูตรคานวณตามนี้แล้ว จะได้ระยะเวลาประเมินสาหรับการทางาน
ดังนี้
เวลาประเมินสาหรับ 1 งาน = จานวนงานทั้งหมด * (จานวนงานย่อย * (จานวนข้อมูล
อินพุตในงานย่อย * เวลาที่ใช้ต่อ 1 หน่วยข้อมูล ) + (จานวน
ข้อมูลตรวจสอบ * เวลาที่ใช้ต่อ 1 หน่วยข้อมูล))
ทั้งนี้ เมื่องานย่อยผ่านการคานวณระยะเวลาประเมินดังกล่าวและครบถ้วนทุกองค์กรแล้ว
ควรจะมีช่วงระยะเวลาที่ใช้ต่อ 1 งานย่อย อยู่ในช่วง 400-560 นาที
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ข.7 วิธีการประเมินเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่านสาหรับระยะเวลาการดาเนินงาน
เกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่านสาหรับระยะเวลาการดาเนินงาน จะถูกพิจารณาจากเวลาที่พนักงาน
ดังกล่าวได้ปฏิบัติงานในช่วงเวลาทางานที่บริษัทได้กาหนดไว้ (ในตัวอย่างการทดสอบนี้ กาหนดไว้ที่
เวลา 7.30 น. ถึง 16.30 น.) ซึ่งระยะเวลาดังกล่าว จะต้องไม่มากไปกว่าระยะเวลาประเมินในหัวข้อ
ข.6
เวลาที่ใช้ปฏิบัติงานจริง (นาที)

= (เวลาดาเนินงานเสร็จ – เวลาเริ่มรับงาน) – เวลา
ที่อยู่นอกเหนือเวลาทางานที่บริษัทกาหนดไว้

เกณฑ์ผ่าน

= ระยะเวลาปฏิบัติงานจริงของแต่ละงาน <= เวลาประเมิน
สาหรับ 1 งาน

เกณฑ์ไม่ผ่าน

= ระยะเวลาปฏิบัติงานจริงของแต่ละงาน > เวลาประเมิน
สาหรับ 1 งาน

ทั้งนี้ การหักลบเวลาที่อยู่นอกเหนือเวลาปฏิบัติงานนั้นขึ้นอยู่กับปฏิทินการทางานของบริษัท
ในตัวอย่างการทดสอบ
ข.8 วิธีการคานวณคะแนนประเมินผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมินผลการดาเนินงานคือดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานของพนักงานแต่ละคนที่ได้
ปฏิบัติงานจนเสร็จสมบูรณ์ในแต่ละงาน
คะแนนประเมิน

= ((จานวนงานทั้งหมด * 10) – (จานวนงานที่ผิดพลาด
ตรวจพบโดยหน่วยงานอื่น ) – (จานวนงานที่ผิดพลาดตรวจ
พบด้วยตนเอง * 0.5) – (จานวนงานทั้งหมดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ระยะเวลาดาเนินงาน * 2.5)) / จานวนงานทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อ พิจ ารณาผลลั พธ์ที่ได้จากการคานวนตามสมการดังกล่ าว คะแนนประเมินของ
ผู้ปฏิบัติงานจะอยู่ในช่วง 0-10 คะแนน ซึ่งระบบจะทาการปรับคะแนนที่ได้น้อยกว่า 0 คะแนน ให้
กลายเป็น 0 คะแนน
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ข.9 รูปแบบการคานวณผลการดาเนินงาน
เนื่องจากหลักเกณฑ์ในการคานวณผลการดาเนินงานของพนักงานนั้น ขึ้นอยู่กับแนวทางของ
ทางองค์กร ผู้วิจัยไม่สามารถไปบังคับหรือแสดงความเห็นดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจง่าย
ทางองค์กรจึงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคะแนนผลการดาเนินงานมาอย่างคร่าวๆ ให้เห็นถึงที่มา
ของการพิจารณาเป้าหมายและเกณฑ์ประเมินของพนักงาน ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
1) ระยะเวลาในการดาเนินงาน (นาที) โดยนับจากพนักงานเริ่มต้นรับงานผ่านทางอีเมล์
(Email) และดาเนินการจนเสร็จและส่งงานต่อไปยังหน่วยงานถัดไป)
2) ปริมาณของข้อมูล ที่พนักงานต้องป้อน ซึ่งแต่ล ะหน่ว ยงาน และแต่ละประเภทงานมี
ความแตกต่างกัน
3) จานวนครั้ง ที่พนักงานทางานผิดพลาด แบ่งเป็น 2 สาเหตุหลักคือ
(1) พบข้อมูล ผิ ด โดยหน่ ว ยงานอื่นๆ ซึ่งได้ ทาการส่ งงานกลั บคื นไปให้ ทางต้นสั งกั ด
ดาเนินการแก้ไข
(2) พบข้อมูลผิด โดยตนเอง ซึ่งได้ทาการเรียกงานนั้นกลับคืนมาแก้ไข
4) ความยาก-ง่าย ของประเภทของงาน หรือข้อมูลที่ซับซ้อนที่ต้องป้อนลงในระบบ (เป็น
อัตราส่วนความยากง่าย)
5) เป้าหมายระยะเวลาในการดาเนินการของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน เช่น หน่วยงาน
ที่ 1 มีเป้าหมายไม่เกิน 30 นาที ขณะที่หน่วยงานที่ 2 มีเป้าหมายไม่เกิน 60 นาที เป็นต้น
6) การประเมินจะถูกประเมินขึ้นเมื่องานย่อยผ่านกระบวนการทุ กหน่วยงานจนเสร็จสิ้น
แล้ว โดยให้นับว่าเป็นผลงานในสัปดาห์ที่งานดังกล่าวเสร็จสิ้น
จากการสอบถามข้อมูลจากทางองค์กร ทาให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงแนวทางการคิดคะแนนผลการ
ดาเนินงานขององค์กรอย่างมีระบบ จึงส่งผลให้ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นในข้อมูลดังกล่าว ว่าจะสามารถ
นามาใช้อา้ งอิงตัวชี้วัดผลการดาเนินงานของพนักงานได้
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามผู้ใช้ระบบ
ข้อ มูล แบบสอบถามผู้ ใ ช้ร ะบบ ประกอบไปด้ว ยค าถามที่ ผู้ วิจั ย ได้ กาหนดขึ้ นเพื่อ ท าการ
สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งานระบบแสดงผลการดาเนินงานตามแนวทางการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ใช้ระบบทั้งก่อนและหลังทดสอบระบบจานวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ค.1 แบบสอบถามผู้ใช้ระบบก่อนและหลังทดสอบระบบ
ลาดับที่
1.

แบบสอบถามความคิดเห็น

ท่านมีความรู้สึกยินดี กรณีที่ท่านได้รับการชื่นชมผลการ
ดาเนินงาน โดยการ like ในเว็บของบริษัท
2.
ท่านมีความรู้ สึกยิ นดี ในกรณีที่ท่านได้รับการชื่นชมผล
การดาเนินงานโดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กรท่าน
3.
ท่านมีความรู้ สึกยิ นดี ในกรณีที่ท่านได้รับการชื่นชมผล
การดาเนินงานโดยหัวหน้างานแผนกเดียวกับท่าน
4.
ท่านมีความรู้ สึกยิ นดี ในกรณีที่ท่านได้รับการชื่นชมผล
การดาเนินงานโดยหัวหน้างานต่างแผนกกับท่าน
5.
ท่านมีความรู้ สึกยิ นดี ในกรณีที่ท่านได้รับการชื่นชมผล
การดาเนินงานโดยเพื่อนร่วมงานแผนกเดียวกับท่าน
6.
ท่านมีความรู้ สึกยิ นดี ในกรณีที่ท่านได้รับการชื่นชมผล
การดาเนินงานโดยเพื่อนร่วมงานต่างแผนกกับท่าน
7.
ท่ า นมี ค วามรู้ สึ ก อยากพั ฒ นาตนเองเมื่ อ ได้ เ ห็ น เพื่ อ น
ร่วมงานได้รับการชื่นชมจากบุคคลต่างๆ ซึ่งท่านต้องทา
คะแนนให้ได้สูงๆ เพื่อให้มีโอกาสได้รับการชื่นชมบ้าง
8.
ท่านมีความรู้สึกว่าการที่มีระบบให้บุคคลในองค์กรท่าน
สามารถแสดงความชื่ น ชมได้ จ ะส่ ง ผลดี ต่ อ การท างาน
ร่วมกัน
คะแนน KPI ล่าสุดของท่าน
คะแนน KPI ก่อนหน้า (สาหรับหลังการทดสอบระบบ)
ข้อเสนอแนะ

ความเห็น (5=มากที่สุด,
4=มาก, 3=ปานกลาง,
2=น้อย, 1=น้อยมาก)
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