การจัดการความรู้ (KM)
เรื่อง
การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น
เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทาโดย
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง
กองวิทยาการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ

อนุผนวก ๒ ของผนวก ข
แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ของแผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ชื่อหน่วย

: แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ

ชื่อผู้ป ระสาน

: น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ ตำแหน่ง : หน.นำยช่ำง ผ.ซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง
กงค.ชย.ทร. ช่วยรำชกำร กวก.ชย.ทร.

กอง

: กวก.ชย.ทร.

เบอร์โทรศัพท์ : 55585

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

: 091-7781008

เบอร์โทรสำร : 55585

E – mail

: wichai.y@navy.mi.th

อนุผนวก ๓ ของผนวก ข
แบบรายงาน วิธีปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ
ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น, การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑. เกริ่นนา
กระบวนการ/วิธีการดาเนินงานในอดีต
ข้อมูลในการปฏิบัติงานหรือบริหารงานเป็นข้อมูลที่สาคัญ ต้องใช้งานร่วมกันหลายฝ่าย หลายด้าน
กว่างานจะแล้วเสร็จ ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย ซึ่ง ประสบปัญหาต่างๆมากมาย เช่น
- งานล่าช้าเนื่องจากการสืบค้นทาได้ไม่สะดวก เนื่องจากจัดเก็บข้อมูลในระบบเอกสารสิ่งพิมพ์
- งานหาย เนื่องจากการป้องกันเรื่องการเข้าถึงทาได้ยาก หรือเอกสารมีชุดเดียว
- ข้อมูลไม่ตรงกัน เนื่องจากข้อมูลไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน
- การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง เป็นไปได้ยาก
- สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นระบบเอกสารสิ่งพิมพ์
- ข้อมูลไม่ปลอดภัย อาจเกิดความเสียหายจากการแพร่กระจายของไวรัส
ลักษณะสาคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
- ลดการดาเนินของกระบวนการจัดทาข้อมูล ที่อยู่ในการะบวนการส่งกาลังบารุงสายช่างโยธา
- ซึ่งเป็นกระบวนการหลักการสร้างคุณค่าของกรมช่างโยธาทหารเรือ
- เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูล
- มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีอานาจตัดสินใจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ สามารถดูความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงานและการใช้ งป.ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง ทาให้ลดขั้นตอนในกระบวนการการการ
ติดต่อประสานงาน
วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
- ลดเวลาในการสืบค้น
- เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงและสืบค้นข้อมูล
- ข้อมูลถูกต้องตรงกัน
- การเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การเข้าถึง ได้ง่าย
- สามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการในการบริหารงานได้

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
- การลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล
- การลดระยะเวลาในการส่งต่อข้อมูล
- การลดระยะเวลาในการตัดสินใจดาเนินการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ มีความพึงพอใจจากการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
- เพิ่มการมีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันภายในองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ
๒. ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ในการด าเนิน การ ผ.พัฒ นาระบบงานช่ าง กวก.ชย.ทร. ได้ ประสาน นขต.ชย.ทร. ที่มี ภารกิ จ
เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อมูลเป็นจานวนมาก ทั้งยังต้องเผยแพร่แบ่งปันข้อมูลให้ผู้เกี่ย วข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และผู้รับบริการ เป็นจานวนมาก เพื่อจัดทาโปรแกรม โดยคานึงถึงกระบวนการ ความเร่งด่วน และ
ปริมาณความต้องการของข้อมูลที่ต้องให้บริการมากที่สุด เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจึงดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑
การรวบรวมข้ อมูล (Data) ประกอบด้ว ย ข้อ มูลตามแผนงานประจ าปี ข้ อมูล การขอรับ การ
สนับสนุน ฯ ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบข้อมูลของ Microsoft word และ Microsoft excel รวมทั้ง
ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบบันทึกที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์

ขั้นตอนที่ ๒
แปลงข้อมูลที่ได้ให้อยู่ในรูปแบบตารางของฐานข้อมูล พร้อมทั้งเปลี่ยนค่าต่างๆ ให้อยู่ในรูปของตัว
แปรที่สามารถนาไปใช้คานวนหรือนาไปบริหารได้ เช่น วัน เวลา จานวนเงิน จานวนคน ฯ

ขั้นตอนที่ ๓
กาหนดวัตถุประสงค์ ความต้องการ ขอบเขตของการใช้งาน การเข้าถึง และการให้บริการ โดยขอ
ข้อมูลจากหน่วยเจ้าของข้อมูล

ขั้นตอนที่ ๔
สร้างฐานข้อมูล My SQL โดยใช้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ ๒ พร้อมทั้งนาข้อมูลที่เตรีย มไว้ลงใน Server
จาลอง

ขั้นตอนที่ ๕
เริ่ม ต้นเขีย นโปรแกรมด้วย PHP โดยใช้ข้อมูลจาก ขั้นตอนที่ ๒ ๓ และ ๔ ใน Server จาลอง
ทดลองใช้งานโปรแกรมใน Server จาลอง แก้ไข ปรับปรุง จนสามารถใช้งานครบถ้วนตามความต้องการใน
ขั้นตอนที่ ๓

ขั้นตอนที่ ๖
นาฐานข้อมู ลพร้อ มโปรแกรมติด ตั้ง ใน Server จริ ง พร้ อมทดลองใช้ง าน แก้ ไข ปรับปรุง จน
สามารถใช้งานครบถ้วนตามความต้องการ

ขั้นตอนที่ ๗
ส่งมอบโปรแกรมให้หน่วยเจ้าของข้อมูลทดลองใช้งาน ทาการแก้ไข ปรับปรุง จนสามารถใช้งาน
ครบถ้วนตามที่หน่วยต้องการ
ขั้นตอนที่ ๘
ประสาน ติดตาม ควบคุม ดูแล การใช้งานโปรแกรมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดการสารองข้อมูลตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ ๙
นาข้ อมูล จากผู้ใ ช้ งานมาด าเนิ นการ วิเคราะห์ แก้ไข ปรั บปรุ ง เพื่อ เป็น การพัฒนาโปแกรมให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

โดยเมื่อการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการปฏิบัติงานและการบริหารเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว วิธีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศในงานดังกล่าว สามารถเขียนเป็นแผนผังวิธีการปฏิบัติได้ดังนี้

ขั ้นตอนที่ 1

รวบรวมข้อมูล

ขั ้นตอนที่ 2

แปลงข้อมูล
ให้อยู่ในรูปแบบตารางของฐานข้อมูล

ขั ้นตอนที่ 3

กาหนดวัตถุประสงค์การใช้งาน
โดยขอข้อมูลจากหน่วยเจ้าของข้อมูล

ขั ้นตอนที่ 4

สร้างฐานข้อมูล
ใน Server จาลอง

เขียนโปรแกรม

ขั ้นตอนที่ 5

N

ทดลองใช้
งาน

แก้ไข ปรับปรุง

Y

ติดตั้งใน Server จริง
ทดลองใช้งาน

ผ.พัฒนาฯ ควบคุม ดูแล วิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 6,7,8,9

หน่วยฯ /ผู้ใช้งาน

ข้อมูล /ความพึงพอใจ/ความคาดหวัง

Flow Chart วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ผลการดาเนินการ
ส่วนที่ ๑ ผ.พัฒนาระบบงานช่าง กวก.ชย.ทร. ได้ใช้แนวทางบริหารจัดการคุณภาพ PDCA มาใช้
กับการสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารงาน ทาให้สามารถบริหารจัดการระบบคุณภาพ โดยใช้หลัก
PDCA ได้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ มีการวางระบบ ปรับปรุงพัฒนาโปรแกรม ซึ่งจากที่ผ่านมาเว็บ
แอพพลิเ คชั่ น หรื อระบบงาน ถือ เป็ นนวั ต กรรมของ ชย.ทร. และมีก ารบริ ห ารจัด การคุ ณ ภาพ ซึ่ ง มี
รายละเอียดวิธีปฎิบัติดังต่อไปนี้
Plan : มีแผนการใช้งานฐานข้อมูลตามแผนการใช้ งป. จึงทาให้ผู้เกี่ย วข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และผู้ใช้บริการ สามารถสืบค้นข้อมูล บริหารจัดการข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
Do : จัดทาเว็บแอพพลิเคชั่น หรือระบบงานอย่างต่อเนื่อง ให้รองรับการบริหารจัดการของหน่วย
จนครบถ้วนกระบวนการ เพื่อให้การบริการได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา
Check : ทาการประเมินการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาให้ ในครั้ ง
ต่อไป ซึ่งจากการใช้ระบบฐานข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ มี
ความพึงพอใจค่อนข้างสูง
Act : สรุปผล เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองผู้รับบริการ (นขต.ทร.) แบบยั่งยืน โดย
จะต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูบให้ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง และสาหรับในอนาคตจะต้องมีข้อมูลครบถ้วนทุก
กระบวนการ
๔. บทเรียนที่ได้รับ
๔.๑ ปัจจุบัน ชย.ทร. มีเว็บแอพพลิเคชั่น หรือระบบงาน ในการบริหารงานดังนี้
- ระบบติดตามงานตามแผน
- ระบบบริหารสัญญา
- ระบบบริหารงานพิธี
- ระบบบริหารงานซ่อม
- ระบบใบเบิกพัสดุ
- UNFORSEEN 1 (อาคาร)
- UNFORSEEN 2 (ไฟฟ้า เครื่องกล)
- UNFORSEEN 3 (แหลมหางนาค)
- งบประมาณประจา
- ระบบควบคุมงบประมาณเบี้ยเลี้ยง
- ระบบควบคุมงบประมาณปฏิบัติงานล่วงเวลา
- งป.พิเศษ
- ระบบควบคุมทรัพย์สิน
ระบบงานดังกล่าวเป็นระบบงานที่เกิดจากแผนการจัดทาและพัฒนา ส่วนหนึ่ งจัดทาขึ้นมาตามที่
หน่วยฯ ร้องขอ ดังนั้นความสาเร็จของการใช้งานโปรแกรมจึงต่างกันออกไป หากเป็นโปรแกรมที่ได้รับการ
ออกแบบตามแผนพัฒนาจะได้รับความสนใจในการใช้งานน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลย ต่างกับโปรแกรมที่
ถูกร้องขอให้จัดทาขึ้นตามความต้องการของหน่วยฯ จะถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าต่อการจัดทา

๕. ปัจจัยความสาเร็จ
๕.๑ การนาไปใช้โดยผู้ที่รับผิดชอบ กล่าวคือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ย วข้องกับข้อมูล ต้องให้ความร่วมมือใน
การยอมรับปรับใช้โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา โดยผู้บังคับบัญชามอบเป็นนโยบาย เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาบทเรียนที่ได้รับมาพัฒนาต่อสาเร็จได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น
๕.๒ การติดตามเอาใจใส่ในขั้นตอนการปฏิบัติ โดยเมื่อมีการเปิดใช้งานโปรแกรม ชย.ทร. จะต้อง
ติดตามข้อมูล ซึ่งโปรแกรมต่างๆ จะมีส่วนในการช่ วยบริหารจัดการ กล่าวคือเมื่องานเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่
กาหนดไว้ โปรแกรมจะทาการแจ้งเตือนให้ดาเนินการแก้ไขในส่วนที่เข้าหลักเกณฑ์ความเสี่ย ง ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้สามารถที่จะช่วยทาให้การปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
๕.๓ การให้ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ กล่าวคือ ในงาน
ต่างๆ จะมีข้อมูลรับผิดชอบของส่วนต่างๆ หากได้ข้อมูลดังกล่าวมาเติม เต็ม จะทาให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
๕.๔ การยอมรับและการนาไปพัฒนาปรับปรุง โดยในการทดลองใช้โปรแกรม ชย.ทร. จะต้องมอง
หาบทเรียนเพื่อนาไปพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากการทดลองใช้ที่ผ่านมาได้พบแล้วว่ายังมีข้อบกพร่องที่ยัง
ต้องแก้ไข
๖. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับและรางวัลที่ได้รับ
๖.๑ การเผยแพร่
- ส่งเสริม การนาไปทดลอง และปรับใช้ โดยคัดเลือกโครงการนาร่องที่ ชย.ทร. รวมทั้ง
หน่วยพร้อมให้ความร่วมมือ โดยกาหนดเป็นนโยบายของ ชย.ทร.
- แนะนาหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. จากการประสานงานกัน โดยหน่วยต่างๆ มักจะโทรศัพท์เข้า
มาสอบถามเรื่องข้อมูลอยู่แล้ว สาหรับ นขต.ทร.จะแจ้งโดยมีบันทึกไปยังหน่วยต่างๆ และ/หรือการประกาศ
ไว้ในเวบไซต์ ชย.ทร.
๖.๒ การได้รับการยอมรับ โดยผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ ยอมรับว่า เป็น
โปรแกรมที่ใช้ง่าย มีประโยชน์ นับว่าเป็นการสกัดองค์ความรู้จากตัวคน สู่โปรแกรมเฉพาะทาง เป็นการลด
ภาระงานของกาลังพล ชย.ทร. และยังทาให้หน่วยมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
๖.๓ รางวัลที่ได้รับ
- รางวัลวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ อันดับที่ ๒ (โปรแกรมระบบติดตามงานส่งกาลัง
บารุงสายช่างโยธา) จากการประกวดผลงาน ในการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ของ ชย.ทร.
ประจาปี งป.๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มี.ค.๕๙ โดยมี นขต.ชย.ทร. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจานวน ๑๑
ผลงาน

