
 

 

  

การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
กรุงเทพมหานคร 

 

โดย 
นางสาวทัศนีย์ ทรัพย์วิไล  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 



 

 

การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
กรุงเทพมหานคร 

 

โดย 
นางสาวทัศนีย์ ทรัพย์วิไล  

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 



 

 

DEVELOPMENT OF DIGITAL REPOSITORY FOR TEACHERS OF ST. FRANCIS 
XAVIER CONVENT SCHOOL, BANGKOK 

 

By 

MISS Tassanee SUPWILAI 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for Master of Arts (EDUCATIONAL INFORMATICS) 

Graduate School Silpakorn University 
Academic Year 2016 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 
 

 

 



  
 
 

หัวข้อ การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดจิิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต ์กรุงเทพมหานคร 

โดย ทัศนีย์ ทรัพย์วิไล 
สาขาวิชา สนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบณัฑิต 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผสุดี ดอกพรม  

  
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดร้ับพิจารณาอนุมตัิให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
ตามหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 

  
  

 

คณบดีบณัฑติวิทยาลัย 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์)  
  

พิจารณาเห็นชอบโดย 
  

  
 

ประธานกรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ปานใจ ธารทัศนวงศ์ )  
  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี ดอกพรม )  
  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

(อาจารย์ ดร. วัสรา รอดเหตุภัย )  
  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีบรสิุทธ์ิสกุล )  
 

  



  ง 

บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

56902303 : สนเทศศาสตรเ์พื่อการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : คลังสารสนเทศดิจิทลั, คลังสารสนเทศระดับสถาบัน, การจัดการสารสนเทศ, โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต ์

นางสาว ทัศนีย์ ทรัพย์วิไล: การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี ดอกพรม 

  
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีส

ซาเวียร์คอนแวนต์  2) ประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์  โดยระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลมีความสามารถในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ที่จัดท าโดยครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 39 คน ได้มาจากการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ครูคอมพิวเตอร์ และหัวหน้างาน
นโยบายและแผน จ านวน 2 คน และกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ได้แก ่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
หัวหน้างานตามโครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายต่าง ๆ จ านวน 37 คน  เครื่องมือส าหรับการวิจัย ประกอบด้วย 1) 
การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล  ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Circle : SDLC)  โดยใช้โปรแกรม Drupal ในการพัฒนาระบบ  โปรแกรมภาษา PHP ส าหรับ
ใช้ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์  และโปรแกรม MySQL ส าหรับจัดการฐานข้อมูลระบบ  2) แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากผลการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดจิิทัลส าหรับครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ แบ่ง
ผู้ใช้ระบบเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ดูแลระบบ และกลุ่มผู้ใช้งานระบบ อันได้แก่ ครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์  ส าหรับผู้ดูแลระบบ จะสามารถติดตั้ง ดูแล ควบคุมการท างานในภาพรวม สามารถบันทึก แก้ไข เพิ่ม 
ลบ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนการเผยแพร่ รวมทั้งก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารของผู้ใช้งานระบบได้  ส่วน
ผู้ใช้งานระบบ สามารถค้นคืนสารสนเทศ และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามสิทธ์ิ 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล พบว่า ภาพรวมของผู้ดูแลระบบ 
มีระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56  ส าหรับผู้ใช้งานระบบ 
พบว่า มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

56902303 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : digital repository, institutional repository, information management, St. Francis Xavier 
Convent 

MISS Tassanee SUPWILAI: Development of Digital Repository for Teachers of 
St. Francis Xavier Convent School, Bangkok  Thesis advisor : Assistant Professor 
Phussadee Dokphrom, Ph.D. 

  
The objectives of this research were : 1) to develop the Digital Repository for 

Teachers of St. Francis Xavier Convent, and; 2) to evaluate user satisfactions of the Digital 
Repository for Teachers of St. Francis Xavier Convent. The system was a good source 
for collection, storage, and dissemination of academic work of teachers. The research sample 
comprised of 39 teachers from 2 groups which was determined through purposive sampling 
method. The first group was the computer teacher and the chief of policy and planning for 
system administrators, and the second group was 37 teachers in the administrator level of St. 
Francis Xavier Convent. The research tools consisted of 1) the development of Digital Repository 
for Teachers of St. Francis Xavier Convent. The System Development Life Circle (SDLC) was 
referred for system development. The researcher employed Drupal, PHP as a programming 
language and MySQL as database management system. 2) The evaluation user satisfactions of the 
Digital Repository employed 5 levels of Likert scale. The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, and standard deviation. 

The result of the system development, the users were divided into 2 groups : 
administrators and users. The administrators installed, controlled, saved, edited, deleted, 
authenticated documents before publishing and set user permissions. The users searched, 
retrieved and downloaded full text. 

The administrator satisfaction of the Digital Repository for Teachers of St. Francis 
Xavier Convent was “highly satisfied”, the average score equaled to 4.21 with standard deviation 
at 0.56. For the users, the level of satisfaction was “highest satisfied”, the average score equaled 
to 4.61 with standard deviation at 0.50. 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องมาจากความกรุณาอย่างยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ผุสดี ดอกพรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพิพนธ์ ที่ท่านได้ให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษา ค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย และติดตามความก้าวหน้าอย่างใกลัชิดส าหรับการจัดท าวิทยานิพนธ์ทุก
ขั้นตอน และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วัสรา  รอดเหตุภัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่กรุณาให้
ค าแนะน า และแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของอาจารย์
ทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ศรีบริสุทธิ์สกุล กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางในการจัดท าวิทยานิพนธ์ จนท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยความสมบูรณ์ที่สุด 

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.อรวรรณ  เชาวลิต  อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ช่างทอง และอาจารย์ศรา  
หรูจิตตวิวัฒน์ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ แก้ไข และให้ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือวิจัย
ในครั้งนี ้

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในการท าวิจัย และให้ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอขอบคุณ นางสาวมัทนา  ประภาเมือง ที่ให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า ตรวจสอบและแก้ไข
ในการพัฒนาระบบจนส่งผลให้งานวิจัยส าเร็จลงด้วยดี 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว และขอบคุณเพ่ือนร่วมงาน
ทุกคนที่ให้การสนับสนุน และให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 

  
  

ทัศนีย์  ทรัพย์วิไล 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายและการสื่อสาร เป็นผลมาจากการ

สร้างสรรค์ความรู้ของมนุษย์  ได้ท าให้ โลกก้าวเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Economy and Society) ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยการสร้าง การกระจายและ
การใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ท าให้เกิดความเติบโต  งานต่าง ๆ จ าเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้าง
ผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดองค์ความรู้จ านวนมากขึ้นในองค์กร ดังนั้นการรวบรวม
ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในองค์กร มาไว้ในที่เดียวกันเป็นเสมือนศูนย์ข้อมูลขององค์กร มีระบบการ
จัดเก็บ และค้นคืนที่ดี ย่อมสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ได้อย่างทันท่วงที และเกิดปรโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนางาน และองค์กรในยุคปัจจุบันนี้ 

หากเปรียบเทียบการจัดเก็บเอกสารแบบเดิมกับการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล       
จะพบว่าการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ที่ เอกสารถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล โดยเป็นการ
รวบรวมเอกสารเข้าไว้เป็นหมวดหมู่ ท าให้เห็นภาพองค์ความรู้ได้ชัดเจนมากกว่า ถือเป็นการเก็บรักษา
ความรู้และภูมิปัญญาของบุคคลในองค์กร สามารถเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคต โดยไม่
เปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บ และไม่มีการสูญหายเนื่องจากเอกสารอยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีความปลอดภัย  
สามารถจัดส่งเอกสาร และจัดการเอกสารบนระบบเครือข่ายได้โดยง่าย  นอกจากนี้ยังสามารถค้นหา
เอกสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น  เข้าถึงได้พร้อมกันเป็นจ านวนมากอย่างเท่าเทียมกันทุก
คนในทุกที่ทุกเวลา ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยลดข้อจ ากัดของการจัดเก็บเอกสาร
แบบเดิมที่ไม่สามารถท าได้หลายประการ 

คลังสารสนเทศระดับสถาบัน  (Institutional Repository)  เป็นคลังเก็บทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล อันเป็นภูมิปัญญาของสถาบันหรือองค์กรหนึ่งๆ ซึ่งมีการจัดเก็บเป็นศูนย์รวม มีการ
สงวนรักษาผลงานหรือผลผลิตของบุคลากรหรือสมาชิกขององค์กร ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติอันมีคุณค่าให้
คงอยู่ในระยะยาว รวมทั้งการจัดการ  เผยแพร่  และสามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้น ให้
ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันสามารถรับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานนั้นได้ ส่งผลต่อ
ชื่อเสียงและการยอมรับต่อสถาบัน (กุลธิดา  ท้วมสุข, 2554; สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2553)  

คลังสารสนเทศระดับสถาบัน  (Institutional Repository) ถือเป็นบริการหรือหน้าที่
ของสถาบันในการจัดการ  และเผยแพร่งานในรูปแบบดิจิทัล เนื่องจากเป็นเสมือนตัวชี้วัดของคุณภาพ
ทางวิชาการ โดยมุ่งที่รวมเอางานทางปัญญาของสถาบันมารวมไว้ในที่เดียวกัน เพ่ือเป็นการสงวน
รักษา จัดเก็บ และสามารถเข้าถึง แลกเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาในรูปดิจิทัลนั้นได้อย่างเสรี  โดย
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เนื้อหาที่น ามาจัดเก็บในคลังสารสนเทศระดับสถาบัน นั้น จะเน้นเนื้อหาทางวิชาการ  ได้แก่ ผลงาน
ก่อนตีพิมพ์ และผลงานที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน บทความที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา หนังสือ 
สื่อการสอน ชุดข้อมูล บทความเสนอการประชุม วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และวรรณกรรมไม่ตีพิมพ์ 
เป็นต้น (สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2553)  

ในปัจจุบันองค์กร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา และเอเชีย
ต่างจัดท าคลังสารสนเทศระดับสถาบันอย่างแพร่หลาย  ดังภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพเป็นการประมวลผลข้อมูล เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 จะพบว่า ประเทศที่มี

คลังสารสนเทศระดับสถาบันมากที่สุด คือสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือสหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น 
ตามล าดับ ส าหรับประเทศไทย มีสถาบันที่จัดท าคลังสารสนเทศระดับสถาบันไว้ให้บริการแล้วหลาย
แห่ง เช่น คลังปัญญาจุฬา(CU Intellectual Repository – CUIR) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
PSU Knowledge Bank ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, SUIR ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
KKUIR ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น, คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional 
Repository of Thailand) และคลังความรู้ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(NSTDA Knowledge Repository) เป็นต้น 

จะเห็นว่าคลังสารสนเทศระดับสถาบันส่วนใหญ่จะจัดท าในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันวิจัย อย่างไรก็ตาม โรงเรียนถือว่าเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีทรัพยากรสารสนเทศที่เป็น 
ภูมิปัญญา และผลงานทางวิชาการของบุคลากรเช่นกัน ซึ่งหากมีการน าระบบคลังสารสนเทศระดับ

ภาพที่  1 แสดงจ านวนคลังสารสนเทศระดับสถาบันจากประเทศต่าง ๆ (OpenDOAR, 2016) 
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สถาบันมาประยุกต์ใช้กับโรงเรียนก็จะเป็นประโยชน์อยู่ไม่น้อย เนื่องจากสามารถรวบรวมสารสนเทศที่
กระจายอยู่ให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บในส่วนกลาง  สามารถแยกประเภทของสารสนเทศเพ่ือความ
สะดวกในการค้นหาและเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน สะดวก
รวดเร็ว โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ตั้งอยู่เลขที่ 92 ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน 
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนคาทอลิกล าดับที่ 4 ในเครือภคินีเซนต์ปอล 
เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอนตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รับเฉพาะนักเรียนหญิง ไป -กลับ  มีนักเรียนทั้งสิ้น 
2,087 คน (ข้อมูลนักเรียนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559)  โรงเรียนด าเนินงานตามนโยบายการจัด
การศกึษาและมาตรฐานการศึกษาของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โครงสร้างการบริหารงานแบ่งได้เป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารจัดการ  ฝ่าย
วิชาการ  ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอน  และฝ่าย
มาตรฐานคุณภาพ   

จากการศึกษาพบว่า แต่ละฝ่ายมีข้อมูล เอกสาร และผลงานของครูอยู่จ านวนไม่น้อย        
ซึ่งจัดเก็บทั้งในรูปของกระดาษ และไฟล์ข้อมูลไว้ที่เจ้าของผลงานหรือในระดับฝ่าย หากต้องการใช้
ข้อมูลใด ๆ ต้องติดต่อไปยังบุคคลผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง อาทิ  สารสนเทศ
เกี่ยวกับนักเรียน ติดต่อฝ่ายกิจการนักเรียน  สารสนเทศเกี่ยวกับครู ติดต่อฝ่ายบุคลากร เป็นต้น    
ทั้งนี้เนื่องจากยังไม่มีระบบในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเป็นส่วนกลางของโรงเรียน ท าให้บางครั้ง
ประสบปัญหาเรื่องความล่าช้าของการรับข้อมูล นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนมีนโยบายที่ต้องการให้ครู
สร้างผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานของตนเองผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนเพ่ือเป็นการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากโรงเรียนมีระบบการจัดเก็บ ค้นคืน รวมทั้งเผยแพร่เอกสาร
และผลงานทางวิชาการที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่
ทุกเวลา ย่อมเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านงานบริหารจัดการ  งานวิชาการ  งานบุคลากร  และ
งานมาตรฐานคุณภาพ 

การมีระบบคลังสารสนเทศระดับสถาบันยังสอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากจะประหยัดกระดาษในการจัดพิมพ์
เอกสารจ านวนมาก  รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการบริหารสถานศึกษาตามระบบการ
พัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มาตรา 35 ก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
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สถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีขอบข่ายและภารกิจที่สถานศึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้ (ส านักนโยบายและ
แผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2556) 

- การบริหารงานวิชาการ ตามข้อ 5.7 ครูมีการพัฒนารูปแบบหรือการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า เพ่ือเป็นผู้น าและเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาอ่ืน ข้อ 11.3 โรงเรียน
จัดท าระบบสารสนเทศที่มีฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ข้อ 17.2 และ 17.3 ที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนา 
และรวบรวมสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งจัดตั้งเครือข่ายทางวิชาการ เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 

- การบริหารทั่วไป ตามข้อ 1 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งน าเสนอและเผยแพร่สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา และเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน และหน่วยงานต้นสังกัด   

จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2559 ให้สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัดใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฉบับนี้ เป็นกรอบในการวางแผนและ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้น พบว่า มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าด้วยการวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ ทีม่ีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ (ส านักทดสอบทาง
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559) ซ่ีงจะเห็นว่าคลังสารสนเทศดิจิทัลจะ
สามารถตอบโจทย์ และเป็นประโยชน์ในงานประกันคุณภาพของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ในการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแต่ละครั้งนั้น คุรุสภาได้ก าหนดให้
ครูทุกท่านน าเสนอคุณสมบัติและรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู อาทิ 
ครูมีผลงานการเขียนต ารา หรือบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ครูมีการสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้  ครูมีการท าวิจัย ครูมีการจัดท าผลงานหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้หรือการจัดการศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าไม่ควรน าเสนอซ้ าหัวข้อเดิมในแต่ละครั้ง ดังนั้นหาก
โรงเรียนมีการจัดเก็บผลงานของครูอย่างเป็นระบบย่อมเป็นประโยชน์กับครูอย่างมาก 

ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาและพัฒนาระบบคลัง
สารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ขึ้น โดยหวังใช้เป็นแหล่งรวบรวม  
จัดเก็บ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นการ
จัดเก็บในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นองค์ความรู้ของโรงเรียน โดยมีการควบคุม ดูแล และจัดการ
เอกสารภายในคลังสารสนเทศนั้นตั้งแต่การน าเอกสารเข้าจัดเก็บ การควบคุมเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เอกสาร การค้นหาเอกสาร รวมทั้งการเผยแพร่สารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์



  5 

ของโรงเรียน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  อีกทั้ง
เป็นการด าเนินงานที่สนองตอบกับการประกันคุณภาพโรงเรียน และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
รวมทั้งอาจเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสารสนเทศให้แก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ในคณะภคินีเซนต์ปอล 
เดอ ชาร์ตรต่อไปได้    

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1  เพ่ือพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ 

2.2  เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครูโรงเรียนเซนต์ 
ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 

3.1  ขอบเขตของระบบ 
ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์      

มีขอบเขตดังนี ้
3.1.1  ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครื่อง

คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3.1.2  ซอฟต์แวร์  ประกอบด้วย โปรแกรม Drupal, โปรแกรมภาษา PHP, 

โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL , โปรแกรม Filezilla และ Web Browser 
3.1.3  เนื้อหาในระบบ  ประกอบด้วย ผลงานทางด้านวิชาการของครูและเอกสาร

การปฏิบัติงานของครู แบ่งเป็น  
3.1.3.1  งานวิจัยในชั้นเรียน  โดยจะเริ่มเก็บตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 
3.1.3.2  บทความ ที่จัดพิมพ์ลงในเซนต์ฟรังฯ สาร ที่ออกเป็นรายสามเดือน 
3.1.3.3  คู่มือการปฏิบัติงาน 
3.1.3.4  เอกสารการประชุม/สัมมนา 
3.1.3.5  รายงานของสถานศึกษา อาทิ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แผนปฏิบัติการ  สารสนเทศโรงเรียน  รายงานประจ าปี  รายงานประเมินตนเอง เป็นต้น 
3.2 ผู้ใช้ระบบ 

ผู้ใช้ระบบจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบ 
3.2.1  ผู้ดูแลระบบ คือ บุคคลที่จะดูแลและจัดการระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล โดย

ท าหน้าที่ดังนี้  
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3.2.1.1  ติดตั้ง ดูแล ควบคุมในส่วนที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ระบบ
สามารถท างานได้ปกต ิ

3.2.1.2  เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลของผู้ใช้งาน 
3.2.1.3  รวบรวม จ าแนกหมวดหมู่ของสารสนเทศได ้
3.2.1.4  บันทึก  แก้ไข เพ่ิมเติม ลบ ไฟล์เอกสารที่จะน าเข้าคลังสารสนเทศ  
3.2.1.5  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ 
3.2.1.6  ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร 

3.2.2  ผู้ใช้งานระบบ คือ บุคคลที่เข้าใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล ซึ่งได้แก่  
กลุ่มท่ี 1 บุคลากรในโรงเรียน หมายถึง ผู้บริหาร และครูภายในโรงเรียน  สามารถใช้

ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลได้ โดยสามารถค้นคืนสารสนเทศได้ตามความสนใจ และดาวน์โหลด
เอกสารฉบับเต็มได้ 

กลุ่มที่ 2 คือ บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็น
บุคลากรของโรงเรียน  โดยสามารถค้นคืนสารสนเทศได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 
 

3.3  ประชากร  และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

3.3.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์

คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559  จ านวน 173 คน (ส ารวจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559) 
3.3.2  กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม  คือ กลุ่มผู้ใช้งานระบบที่ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จ านวน 6 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหัวหน้างาน จ านวน 31 คน  รวม 37 คน และกลุ่มที่สอง คือกลุ่มของผู้ดูแลระบบ จ านวน 
2 คน จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงคัดเลือกจากผู้ที่มีส่วน
รับผิดชอบในการจัดท าเอกสารส าหรับคลังสารสนเทศดิจิทัล และเป็นกลุ่มผู้ใช้ส าคัญของคลัง
สารสนเทศดิจิทัล 

 
4.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

4.1  การพัฒนาระบบ หมายถึง การสร้างระบบงานใหม่เพ่ือปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่
มีอยู่แล้วให้สามารถท างานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยน าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผล เรียบเรียง เปลี่ยนแปลงและจัดท าให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ 
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4.2  คลังสารสนเทศดิจิทัล หมายถึง คลังที่ใช้จัดเก็บสารสนเทศของโรงเรียนเซนต์ฟรัง
ซีสซาเวียร์คอนแวนต์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  โดยมีการจัดเก็บ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครู 
รวมทั้งเอกสารในการปฏิบัติงานในรูปของสื่อดิจิทัล ที่สามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
บนเว็บไซต์ของโรงเรียน ให้ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกสามารถรับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตาม
สิทธิ์ของตน 

4.3  ครู  หมายถึง  ครูผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติการสอนทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

4.4  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการเพ่ือ
ร่วมบริหารในด้านต่าง  ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารจัดการ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคลากร  
ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน  และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 

4.5  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบใน
การร่วมวางแผน ด าเนินงาน นิเทศ  ก ากับ ติดตาม  และประสานงานภายในฝ่ายวิชาการ โดยแยก
เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ 

4.6  หัวหน้างาน  หมายถึง  ครูที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบในการร่วมวางแผน 
ด าเนินงาน นิเทศ  ก ากับ ติดตาม  ประเมิน สรุปผลการด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงาน และ
ขอบข่ายภาระงานในฝ่ายต่าง ๆ 

4.7  โรงเรียน  หมายถึ ง  โรงเรียน เซนต์ฟ รั งซี สซาเวี ย ร์คอนแวนต์  เขตดุ สิ ต 
กรุงเทพมหานคร 

4.8  การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง การส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ที่มีต่อการใช้งานคลังสารสนเทศดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ได้มากน้อยเพียงใด 
 
5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์มีคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู ที่เป็น
แหล่งรวบรวม  เก็บรักษา  และเผยแพร่ทุนทางปัญญาของโรงเรียน 

5.2  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์มีฐานข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

5.3  เป็นแนวทางศึกษาเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ ส าหรับโรงเรียนในเครือภคินี

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรหรือโรงเรียนอื่น ๆ ที่สนใจ 
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บทที่ 2  
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ระบบการจัดเก็บและเผยแพร่
เอกสารในหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากมายเพ่ือรองรับกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีการผลิตเอกสาร หรือข้อมูลในรูปแบบของดิจิทัลมากขึ้น 
รวมทั้งสารสนเทศที่อยู่ในรูปของสิ่งตีพิมพ์ก็จะได้รับการถ่ายโอนให้อยู่ในรูปดิจิทัลมากข้ึนเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลท าให้ข้อมูลไม่เสื่อมสลายง่ายไปตาม
กาลเวลาเหมือนข้อมูลที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ รวมถึงประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาสถานที่  เป็นต้น  

ห้องสมุดถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน  มีการพัฒนาจากห้องสมุด
แบบดั้งเดิม มาเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  ซึ่งกล่าวได้ว่า ห้องสมุดดิจิทัลมีลักษณะการ
ท างานคล้ายกับระบบห้องสมุดปกติ แต่จะเน้นการจัดการไฟล์ข้อมูลที่อยู่ในรูปดิจิทัลไม่ว่าจะอยู่ในรูป
ของตัวอักษร ภาพ เสียง หรือวิดีทัศน์ มีการจัดหา จัดเก็บ จัดท าอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน 
ลักษณะโดยรวมของห้องสมุดดิจิทัลนั้นเน้นความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น การประมวลผล  และ
สามารถส่งถ่ายข้อมูลความรู้ เผยแพร่ไปสู่บุคคลอ่ืนได้ทุกสถานที่  ทุกเวลาโดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลพร้อมกันหลาย ๆ คนได้ในเวลาเดียวกันทั้งในระยะใกล้
และระยะไกล ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และสามารถสั่งส าเนาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง   

กระบวนการท างานของห้องสมุดดิจิทัลนี้ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้กับหน่วยงานและ
องค์กรต่าง ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ กัน อาทิ คลังสารสนเทศระดับสถาบัน  (Institutional Repository)  
คลังข้อมูลดิจิทัล (Digital Archive) เป็นต้น (มัลลิกา กาญจนากร, 2554) ซึ่งคลังสารสนเทศระดับ
สถาบัน  จะแตกต่างจากห้องสมุดดิจิทัล คือ คลังสารสนเทศระดับสถาบันจะเน้นการจัดเก็บผลงาน
ของบุคคลในองค์กร ถือเป็นการสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลในองค์กรในรูปดิจิทัล และ
สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี 

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับ
ครู  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล
ส าหรับครู และศึกษาความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์  โดยผู้วิจัยคาดหวังให้ระบบนี้เป็นเสมือนคลังเอกสารออนไลน์ของโรงเรียน เ พ่ือการ
จัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
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ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการท าวิจัยตามล าดับหัวข้อ 
ดังนี้ 

1. คลังสารสนเทศระดับสถาบัน (Institutional Repository) 
1.1 ความหมายของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  
1.2 ประโยชน์ของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  
1.3 คุณลักษณะของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  
1.4 รูปแบบและประเภทของเอกสารที่จัดเก็บ 

2. เมทาดาทา (Metadata)   
2.1 ความหมายของเมทาดาทา  
2.2 ประเภทของเมทาดาทา  
2.3 ความส าคัญของเมทาดาทา  
2.4 มาตรฐานดับลินคอร์เมทาดาทา  

3.  Open Archives Intitiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 
4.  ลิขสิทธิ์ (Copyright)  
5.  การจัดการสิทธิดิจิทัล (Digital Right Management) 
6.  การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  

6.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 
6.2 โปรแกรมเปิดผยรหัสที่ใช้ในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศระดับสถาบัน   

6.2.1 โปรแกรม Dspace 
6.2.2 โปรแกรม Eprints  
6.2.3 โปรแกรม Greenstone 
6.2.4 โปรแกรม Fedora 

6.3 โปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บ Drupal 
7.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  คลังสารสนเทศระดับสถาบัน (Institutional Repository : IR) 

1.1 ความหมายของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  
คลังสารสนเทศระดับสถาบัน  หรือ Institutional Repository มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทย

หลายชื่อ อาทิ คลังจัดเก็บเอกสารระดับสถาบัน  คลังเอกสารสถาบัน  คลังสารสนเทศสถาบัน  
คลังข้อมูลสถาบัน  คลังความรู้สถาบัน คลังปัญญาสถาบัน เป็นต้น  โดยมีผู้ให้ความหมายของคลัง
สารสนเทศระดับสถาบัน ไว้หลายท่าน ซึ่ งสามารถสรุปได้ว่า คลังสารสนเทศระดับสถาบัน 

http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
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(Institutional Repository: IR) หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันนั้น ๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย หรือองค์กรอ่ืน โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพ่ือ
การจัดเก็บและสงวนรักษาสารสนเทศอันเป็นภูมิปัญญาของสถาบัน ที่เป็นผลงานของสมาชิกหรือ
บุคลากรในสถาบันให้คงอยู่กับสถาบันในระยะยาว ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ โดยจะมีระบบการจัดเก็บ การสงวนรักษา และเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทัล ให้ผู้ใช้บริการทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันสามารถรับรู้ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการเหล่านั้นได้ 
(Bailey, 2008; Swan, 2014; กุลธิดา  ท้วมสุข, 2554; สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2553) 

 
1.2 ประโยชน์ของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  
คลังสารสนเทศระดับสถาบัน  ถือเป็นระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่มี

ประโยชน์ต่อสถาบันเป็นอย่างยิ่ง สามารถสรุปได้ดังนี้ (Swan, 2014; กุลธิดา  ท้วมสุข, 2554; มัลลิกา 
กาญจนากร, 2554; สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2553) 

1.2.1 ท าให้เกิดระบบการรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่เนื้อหา หรือผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย  

1.2.2 เป็นการจัดเก็บความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร และเป็นการสงวนรักษาทรัพย์สินทาง
ปัญญาของมหาวิทยาลัยในรูปดิจิทัล 

1.2.3 เป็นเสมือนตัวชี้วัดคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัย 
โดยมุ่งที่รวมเอางานทางปัญญาของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย มาไว้ในที่เดียวกัน และสามารถ
เข้าถึงได้ทั่วโลก 

1.2.4 คุณภาพของผลงานทางวิชาการที่ปรากฏในคลังจัดเก็บสารสนเทศ ถือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ และยืนยันความน่าเชื่อถือของสถาบัน ให้บุคคลอ่ืนรับรู้และเห็นคุณค่าของผลงาน 
รวมทั้งให้การยอมรับในสถาบันนั้นๆ 

1.2.5 เป็นเสมือนมิติใหม่ในการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ โดยจัดเก็บในพ้ืนที่เดียว แต่
สามารถเผยแพร่และเข้าถึงได้ทั่วโลก  

1.2.6 ประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บสารสนเทศ และลดการใช้กระดาษในการจัดพิมพ์ 
1.2.7 เป็นช่องทางการสื่อสารทางวิชาการระหว่างผู้ที่สนใจด้วยกัน  
1.2.8 เป็นการสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงโดยเสรี สามารถให้มีการเข้าถึงได้แบบเปิด 
1.2.9 มีส่วนช่วยกระตุ้นให้บุคลากรสร้างผลงานทางวิชาการของตนเอง เป็นการ

สะสมผลงานของตนเอง 
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1.3 คุณลักษณะของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  
จอห์นสัน (Johnson, 2002)  ระบุว่าการจัดท าคลังสารสนเทศระดับสถาบัน จะต้อง

ประกอบด้วยคุณลักษณะดังนี้ 
1.3.1 จัดเก็บผลงานที่มีเนื้อหาเป็นดิจิทัล (Digital Content) เท่านั้น 
1.3.2 เนื้อหาที่น ามาจัดเก็บ จะเน้นเนื้อหาทางวิชาการ (Scholarly Content) 

เพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการเป็นคลังสารสนเทศระดับสถาบัน ในการรวบรวม  การสงวนรักษา 
และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลงานเหล่านี้อาจหมายรวมถึง ผลงานก่อนตีพิมพ์ และผลงาน
ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน บทความที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา หนังสือ สื่อการสอน ชุดข้อมูล 
บทความเสนอการประชุม วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และวรรณกรรมไม่ตีพิมพ์ เป็นต้น  

1.3.3 เน้นผลงานที่สร้างโดยสมาชิกของสถาบัน (Institutionally-defined)  
1.3.4 เป็นการสะสมเพ่ิมพูน และมีความยั่งยืน (Cumulative and Perpetual) 

จะต้องมีการสะสมผลงาน และไม่ควรมีการถอดถอนผลงานออกจากคลังเก็บสารสนเทศ ยกเว้นแต่มี
เหตุจ าเป็น เช่น งานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ เป็นต้น การเป็นคลังเก็บสารสนเทศจึงต้องพัฒนาเกณฑ์
และนโยบายรวมทั้งน าระบบการจัดการสิทธิ์ (Right Management) มาประยุกต์ใช้ในการอนุญาตให้
เข้าถึงเนื้อหาในคลังเก็บสารสนเทศ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งต้องมี
ระบบการสงวนรักษาผลงาน และสามารถให้เข้าถึงได้ในระยะยาวได ้

1.3.5 ท างานร่วมกันได้และเข้าถึงแบบเปิด (Interoperable and Open Access) 
คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งของการเป็นคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  คือ สามารถให้มีการ
เข้าถึงได้แบบเปิด/แบบเสรี  หรือมีปัญหาในการเข้าถึงให้น้อยที่สุด เช่น การต้องลงทะเบียนในการเข้า
ใช้  ในส่วนของการเป็นระบบที่สามารถท างานร่วมกันได้นั้น เป็นเรื่องทางเทคนิคที่มีการน าการเก็บ
ถาวรแบบเปิด หรือ Open Archives Initiative (OAI) มาใช้เพ่ือเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับการเก็บรักษาในเชิงบันทึกถาวร และสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเมทาดาทาท าให้สามารถ
สืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลข้ามระบบกันได้ 

 
1.4 รูปแบบและประเภทของเอกสารที่จัดเก็บ 
จากการศึกษาพบว่า คลังสารสนเทศระดับสถาบันเป็นคลังทรัพยากรสารสนเทศใน

รูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของสถาบันหรือองค์การหนึ่ง ๆ (Swan, 2014; กุลธิดา  ท้วมสุข, 
2554) ประเภทของเอกสารที่จัดเก็บอาจแตกต่างกันไปตามนโยบายของแต่ละสถาบัน แต่ส่วนใหญ่จะ
มีความคล้ายคลึงกัน โดยเน้นว่าเป็นผลงาน หรือผลผลิตทางวิชาการที่เกิดจากบุคลากรในสถาบัน  ไม่
ว่าจะเป็นอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา หรือสมาชิกในสถาบันนั้น ๆ และสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญา
ของสถาบัน อันได้แก่ บทความต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ บทความวารสาร บทความวิจัย เอกสารการ
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ประชุม เอกสารการปฏิบัติงาน ข้อมูลการวิจัย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ในวงจ ากัด (Grey Literature) (Swan, 2014; สุภาพร 
ชัยธัมมะปกรณ์, 2553) สื่อการเรียนรู้ สิทธิบัตร เป็นต้น ทั้งนี้สถาบันที่จัดท าคลังสารสนเทศระดับ
สถาบันจะจัดเก็บสารสนเทศประเภทใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับการก าหนดนโยบายการจัดเก็บของแต่ละ
สถาบัน ซึ่งบางแห่งอาจจะมุ่งเน้นการจัดเก็บเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งของเอกสารในสถาบันก็ได้   
(SPARC, 2014) 

นอกจากนี้ Directory of Open Access Repositories : OpenDOAR ซึ่งเป็นเว็บไซต์
ที่แสดงรายชื่อสถาบันที่จัดท าคลังสารสนเทศระดับสถาบันทั่วโลก โดยได้ท าการส ารวจและสรุปผลว่า
คลังสารสนเทศระดับสถาบันทั่วโลก มีการจัดเก็บสารสนเทศอย่างหลากหลาย โดยเรียงตามล าดับจาก
ปริมาณสารสนเทศที่จัดเก็บมากไปหาน้อย ดังนี้ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก หนังสือ เอกสารการประชุม รายงานและเอกสารการปฏิบัติงาน สื่อมัลติมีเดีย สื่อ
การเรียนรู้ ประเภทของสื่อเฉพาะอ่ืน ๆ  บรรณานุกรม ชุดข้อมูล สิทธิบัตร และชุดโปรแกรม           
ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่  2 แสดงประเภทของสารสนเทศที่จัดเก็บในคลังสารสนเทศระดับสถาบันทั่วโลก 
จากการส ารวจเมื่อวันที่ 28 ธนัวาคม 2559 (OpenDOAR, 2016) 

http://www.opendoar.org/
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2. เมทาดาทา (Metadata)   
2.1 ความหมายของเมทาดาทา  
เมทาดาทา (Metadata) คือสารสนเทศที่มีโครงสร้าง ใช้พรรณนา อธิบาย ระบุต าแหน่ง

ที่จัดเก็บของสารนิเทศ และส่งผลให้การค้นคืน การใช้ หรือการจัดการทรัพยากรสารนิเทศเป็นไปได้
อย่างสะดวกและง่ายดาย (สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล, 2549) โดยเมทาดาทามักจะถูกเรียกว่าเป็น“data 
about data” (ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล ) หรือ “ information about information” (สารสนเทศ
เกี่ยวกับสารสนเทศ (National Information Standards Organization, 2004)  เมทาดาทาเป็น
ข้อมูลที่ใช้ก ากับ อธิบาย บ่งชี้ และระบุลักษณะเฉพาะของสารสนเทศ สิ่งที่อธิบายอยู่ในเมทาดาทาจะ
ช่วยให้ เราทราบรายละเอียดและคุณลักษณะของข้อมูล อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย 
วัตถุประสงค์ ผู้เขียน ต าแหน่งที่จัดเก็บ และข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ มีทั้งที่เป็นรูปแบบของข้อมูลที่เป็น
ดิจิทัล และข้อมูลที่ไม่ใช่ดิจิทัล คล้ายกับการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ 
ในห้องสมุด แต่เมื่อสารสนเทศได้เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบดิจิทัล เมทาดาทาจึงเปลี่ยนมาใช้ในการอธิบาย
ข้อมูลดิจิทัลเช่นกัน โดยเมทาดาทาจะต้องมีคุณสมบัติ 2 ประการ คือ เป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง และ
สามารถอธิบายถึงสารสนเทศนั้นๆ ได้ (ธันวดี  สุขประเสริฐ; บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, สุภาพร  ชัยธัมมะ
ปกรณ,์ และฐิติมา  ธรรมบ ารุง, 2550; พิชญา  สาจันทร์, 2554)  

ความจ าเป็นที่ต้องมี เมทาดาทาเกิดขึ้น เนื่องจากสารสนเทศที่สร้างขึ้น นั้น จะมี
ส่วนประกอบ 3 ลักษณะ ได้แก่ (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, สุภาพร  ชัยธัมมะปกรณ์, และฐิติมา  ธรรม
บ ารุง, 2550)  

(1) เนื้ อหาของสารสน เทศ  (Content) เกี่ ยวกับชื่ อ เรื่อง หั ว เรื่อง ต้นฉบับ 
(แหล่งที่มา) ภาษา เรื่องที่เก่ียวข้อง และขอบเขต  

(2) บริบทของสารสนเทศ (Context) เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของงาน เช่น 
ผู้เขียน ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ส านักพิมพ์ ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน และสิทธิในงานนั้นๆ  

(3) โครงสร้าง (Structure) เกี่ยวกับ วัน เดือน ปีที่สร้างผลงาน ประเภทของเนื้อหา 
รปูแบบการน าเสนอผลงาน และตัวบ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร  

ทั้งนี้เมทาดาทาจะมีส่วนส าคัญในการจัดการสารสนเทศ และท าให้ผู้ใช้สามารถค้นหา
ข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง  
 

2.2  ประเภทของเมทาดาทา 
เมทาดาทามีการใช้งานที่หลากหลาย และแพร่หลายในหลากหลายสาขาวิชา เมทาดาทา

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแบ่งแยกออกเป็นหลายประเภท ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว  เมทาดาทาถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ (ฉันทนา  เวชโอสถศักดา; ทวี  นวมนิ่ม, 2553; ธันวดี  สุขประเสริฐ) 
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2.2.1 เมทาดาทาเชิงพรรณนา (Descriptive Metadata) คือ เมทาดาทาที่ใช้การ
อธิบายเชิงพรรณนา ส าหรับอธิบายถึงทรัพยากรสารสนเทศนั้น ๆ เพ่ือให้สามารถสืบค้น ค้นคืน ระบุ
ลักษณะ และบ่งชี้สารสนเทศนั้น  รวมไปถึงการอธิบายลักษณะเฉพาะ เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
สาระสังเขป ค าส าคัญ หัวเรื่อง การจัดหมวดหมู่ เป็นต้น  

2.2.2 เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง (Structural Metadata) คือ เมทาดาทาที่ช่วยใน
การบ่งชี้องค์ประกอบของเนื้อหาสารสนเทศนั้น ๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เป็นการบอกวิธีรวม
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของสารสนเทศนั้น ๆ เข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น เนื้อหาของบทความในเว็บเพจ
ประกอบด้วยจ านวนหน้าเท่าใด และเนื้อหาใดมาก่อนและหลัง ข้อมูลการแปลงเป็นดิจิทัล ข้อมูลที่
ระบุถึงอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการอ่านภาพหรือข้อมูล ข้อมูลการมีสิทธิในการเข้าใช้และความ
ปลอดภัย เป็นต้น 

2.2.3 เมทาดาทาเพ่ือการบริหาร (Administrative Metadata) คือ เมทาดาทาที่
ช่วยในการบริหาร และจัดการกับทรัพยากรสารสนเทศ เช่น วันที่สร้าง วธิีสร้าง ชนิดของเอกสาร และ
ข้อมูลทางเทคนิคอ่ืน ๆ รวมไปถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงสารสนเทศนั้น ๆ ด้วย สามารถแบ่งย่อยได้ ดังนี้ 

2.2.3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการ (Rights Management Metadata) 
เป็นเมทาดาทาที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นข้อตกลงทางด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

2.2.3.2 ข้อมูลด้านการเก็บรักษา (Preservation Metadata) เป็นเมทาดาทาที่
เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาแหล่งข้อมูลสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเก็บและ
รักษาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสารสนเทศ วิธีการแปลงข้อมูล
สารสนเทศ ข้อมูลสภาพทางกายภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายข้อมูล การซ่อม เป็นต้น  

 
2.3  ความส าคัญของเมทาดาทา 
ในปัจจุบัน ทรัพยากรสารสนเทศได้เพ่ิมปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ เมทาดาทามี

ความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเมทาดาทาจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการจัดเก็บ และเข้าถึง
สารสนเทศ จึงมีความส าคัญ ดังนี้ (คลังศัพท์ไทย, 2551) 

2.3.1 เพ่ิมความสามารถในการค้นคืน และเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากเม
ทาดาทามีการบรรยายถึงทรัพยากรสารสนเทศอย่างชัดเจนจึงท าให้สามารถค้นคืนทรัพยากร
สารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่อง
กัน หรือมีความคล้ายคลึงกันได้ 

2.3.2 ช่วยสงวนรักษาบริบทอ่ืนๆ ที่ส าคัญของทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจาก
ทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีอยู่เป็นจ านวนมาก และอาจถูกเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือแก้ไขได้ใน
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อนาคต เมทาดาทาจะช่วยในการสงวนรักษาบริบทต่างๆ เช่น ระบุชื่อผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ บันทึก
เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับสารสนเทศนั้น เป็นต้น 

2.3.3 ขยายขอบเขตการใช้งานสารสนเทศ ท าให้สามารถใช้งานทรัพยากร
สารสนเทศต่างระบบร่วมกันได้ ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โดยการใช้แบบแผนเมทาดาทา
และโปรโตคอลเพื่อถ่าย  

2.3.4 บ่งชี้คุณสมบัติเฉพาะของสารสนเทศ ท าให้สามารถจัดการกับทรัพยากร
สารสนเทศที่มีหลายรูปแบบได้อย่างชัดเจน 

2.3.5 ให้ความส าคัญในประเด็นทางด้านกฎหมาย โดยระบุข้อมูลทางด้านลิขสิทธิ์
ของสารสนเทศไว้อย่างชัดเจน  

2.3.6 การเก็บถาวรและการสงวนรักษา เมทาดาทาเป็นกุญแจส าคัญที่ท าให้แน่ใจว่า 
สารสนเทศจะถูกสามารถเข้าใช้หรือเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบของการจัดเก็บถาวรและ
สงวนรักษา จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือติดตามเส้นทางของสารสนเทศ (แหล่งที่มา  และประวัติการ
เปลี่ยนแปลง) เพ่ือดูรายละเอียดของลักษณะทางกายภาพ  และเพ่ือที่จะแข่งขันหรือพยายาม
เลียนแบบเทคโนโลยีในอนาคต 

 
2.4 มาตรฐานดับลินคอร์เมทาดาทา  
เมทาดาทาที่เป็นที่รู้จักกันดี ก็คือดับลินคอร์ (Dublin Core) การจัดท าดับลินคอร์เมทา

ดาทานั้น เกิดขึ้นเนื่องจากมีสารสนเทศจ านวนมหาศาลในโลกออนไลน์  ซึ่งเป็นเอกสารที่เจ้าของ
ผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช้เพียงภาษา HTML ในการก าหนดรูปแบบการแสดงผลและเชื่อมโยงข้อมูล
เท่านั้น ไม่มีโครงสร้างมาตรฐานส าหรับสืบค้นที่ระบุเขตข้อมูล คณะท างานดับลินคอร์ซึ่งประกอบด้วย 
บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ท างานด้านสร้างข้อมูลในเว็บของสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ 
ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และหลายประเทศในยุโรปต่างประสบปัญหาและเห็นว่าการสร้างสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องมีการก าหนดค าจ ากัดความตามมาตรฐาน  เพ่ือช่วยให้สืบค้นสารสนเทศได้
เนื้อหาตรงกับความต้องการได้ ในปี ค.ศ. 1995 คณะท างานดับลินคอร์จึงได้ประชุมกันครั้งแรกที่เมือง
ดับลิน รัฐโอไฮโอ และก าหนดชุดหน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย ส าหรับใช้พรรณนาสารสนเทศดิจิทัล
เพ่ือให้เจ้าของผลงานจัดท าเมทาดาทาด้วยตนเอง และสามารถสืบค้นร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างระบบ 
(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552) 

จุดประสงค์ของการใช้ดับลินคอร์เมทาดาทา คือ การสร้างเกณฑ์ให้เจ้าของผลงานจัดการ
เนื้อหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท านองเดียวกับการสร้างแนวมาตรฐานเพ่ือการเขียน
รายงานวิชาการท่ีประกอบด้วยหัวข้อ การก าหนดบท ล าดับเนื้อหา แบบแผนการอ้างอิง เชิงอรรถและ
บรรณานุกรม การก าหนดค าส าคัญและการเรียบเรียงบทคัดย่อ ฯลฯ ส าหรับการสร้างผลงานเพ่ือ
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เผยแพร่ในเวิล์ดไวด์เว็บมีการใช้มาตรฐานส าหรับการจัดการข้อมูล  ได้แก่  HTML  XML  และ RDF 
รวมทั้งการขยายความด้วยการเขียนโปรแกรมระบุให้คอมพิวเตอร์เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
แต่ละหน่วย และด าเนินการให้เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นอักขระ  รูปภาพ และมัลติมีเดียที่บันทึกใน
แฟ้มข้อมูลหลากหลาย การใช้ภาษาก ากับเพ่ิม XML ท าให้เข้าใจลักษณะเฉพาะของข้อมูลแต่ละหน่วย  

การใช้ดับลินคอร์เมทาดาทาได้รับความนิยม เนื่องจากผู้น าไปใช้ไม่จ าเป็นต้องใช้หน่วย
ข้อมูลทั้ง 15 หน่วยย่อย สามารถเลือกใช้เท่าที่จ าเป็น ใช้งานได้หลากหลายระบบ (Interoperability) 
และไม่จ ากัดว่าจะใช้อุปกรณ์และโปรแกรมเฉพาะ ผู้ใช้งานทั่วไปเข้าใจเนื้อหาง่ายและไม่ต้องใช้เวลา
ศึกษานาน นอกจากนี้การใช้ดับลินคอร์เมทาดาทาเริ่มจากการทดลองใช้ภายในกลุ่มท างานและผู้สนใจ 
มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา และมีจุดยืนที่การใช้หน่วยข้อมูลย่อยพ้ืนฐาน 15 หน่วย 
ดังนั้นแม้ว่าผู้ใช้งานจะประยุกต์รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือลดจ านวนหน่วยข้อมูลย่อย  ย่อมไม่มีผลต่อ
การพรรณนาลักษณะของสารสนเทศ ต่อมามีการประยุกต์ส าหรับการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต  และในการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องรวมแฟ้มข้อมูลและแลกเปลี่ยนแฟ้มข้อมูลจ านวนมาก  หน่วยงานรัฐบาลและ
หน่วยงานเอกชนของหลายประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเริ่มใช้ดับลินคอร์เมทาดาทา
ส าหรับจัดโครงสร้างฐานข้อมูลโดยการรวมหลายฐานข้อมูลให้เสมือนเป็นฐานข้อมูลหนึ่งเดียว  เป็น
ช่องทางสู่การเข้าถึงสารสนเทศง่าย รวดเร็ว และสืบค้นครั้งเดียวได้สารสนเทศท้ังหมด  

ชุดหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (พิชญา  สาจันทร์, 2554) 
กลุ่มที่ 1 หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เป็นหน่วย

ข้อมูลที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล ได้แก่ ชื่อเรื่อง (Title) หัวเรื่อง (Subject) ต้นฉบับ (Source) เรื่องที่
เกี่ยวข้อง (Relation)  ค าอธิบายเนื้อหา (Description)  ประเภท (Type)  ขอบเขต (Coverage) 

กลุ่มที่ 2 หน่วยข้อมูลย่อยที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้
อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล ได้แก่  ผู้ เขียน หรือเจ้าของผลงาน  (Author or Creator)  ส านักพิมพ์ 
(Publisher)  ผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น ๆ  (Contributor)  สิทธิ (Rights) 

กลุ่มท่ี 3  หน่วยข้อมูลย่อยที่เก่ียวข้องกับรูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน เป็นหน่วยข้อมูล
ที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่สร้างผลงาน (Date)  ภาษา (Language)  รูปแบบของ
การน าเสนอผลงาน (Format)   ตัวบ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร (Identifier) ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่  1 ดับลินคอร์เมทาดาทา ฉบับ 1.1 ภาษาไทย (ประดิษฐา ศิริพันธ์, 2544) 

หน่วยข้อมูล
ย่อย 

ตัวระบุ ค าจ ากัดความ ค าอธิบาย 

ชื่อเรื่อง 
(Title) 

ชื่อเรื่อง ชื่อของทรัพยากร
สารสนเทศ 

โดยทั่วไปให้ใช้ชื่อเรื่องที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

เจ้าของผลงาน 
(Creator) 

เจ้าของงาน ผู้ที่สร้างสรรค์เนื้อหา
ของทรัพยากร
สารสนเทศ 

ตัวอย่าง เจ้าของงานหมายถึงบุคคล หน่วยงาน 
หน่วยบริการ โดยทั่วไปชื่อเจ้าของงานควรใช้
ชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงาน 

หัวเรื่อง 
(Subject) 

หรือค าส าคัญ   
(Keywords) 

หัวเรื่อง หัวข้อ ที่อธิบายเรื่อง
และเนื้อหาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

โดยทั่วไปใช้ค าส าคัญส าหรับแสดงหัวเรื่อง วลี
ส าคัญ และรหัสหมวดวิชาที่อธิบายเนื้อหาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ ข้อแนะน าวิธีปฏิบัติที่ดี
ทีสุ่ดคือเลือกใช้ศัพท์ควบคุม หรือระบบจัดหมู่
ที่เป็นทางการ 

ลักษณะ 
(Description) 

ลักษณะ รายละเอียดเนื้อหาของ
สารสนเทศ 

ลักษณะอาจหมายถึง บทคัดย่อ สารบัญ การ
อ้างอิงภาพประกอบเนื้อหา หรือการบรรยาย
ให้ทราบเนื้อหา 

ส านักพิมพ์ 
(Publisher) 

ส านักพิมพ์ หน่วยงานที่ผลิต
สารสนเทศ 

ตัวอย่าง ส านักพิมพ์ หมายถึง บุคคล 
หน่วยงาน หน่วยบริการ  โดยทั่วไปชื่อ
ส านักพิมพ์ควรใช้ชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่
ผลิตผลงาน 

ผู้มีส่วนร่วมใน
ผลงานนั้น ๆ  

(Contributor) 

ผู้ร่วมงาน บุคคลหรือหน่วยงานที่
มีส่วนร่วมสร้างเนื้อหา
ของผลงาน 

โดยทั่วไปชื่อผู้ร่วมงานควรใช้ชื่อบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ร่วมผลิตผลงาน 

วัน เดือน ปี ที่
สร้างผลงาน 

(Date) 

วัน เดือน 
ปี 

ปีที่จัดพิมพ์ เผยแพร่
ทรัพยากรสารสนเทศ 

โดยทั่วไป ปีจะสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์และ
เผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศข้อแนะน าวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุด คือเขียนตามแบบแผน ISO 
8601 และตามแบบ ปี-เดือน-วัน YYYY-MM-
DD 

ประเภท 
(Type) 

ประเภท ชนิดของเนื้อหาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ชนิดของเนื้อหา หรือประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ 
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หน่วยข้อมูล
ย่อย 

ตัวระบุ ค าจ ากัดความ ค าอธิบาย 

รูปแบบ 
(Format) 

รูปแบบ การอธิบายลักษณะ
รูปร่างของทรัพยากร
สารสนเทศเชิงกายภาพ
และดิจิทัล 

รายละเอียดทางกายภาพ เช่น จ านวนหน้า 
ภาพประกอบ ขนาดของทรัพยากรสารสนเทศ   

ตัวระบุถึง
ทรัพยากร 
(Identifier) 

รหัส การอ้างอิงถึงทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบ
ปัจจุบัน 

รหัสประจ าตัวที่ใช้ระบุว่า หมายถึงทรัพยากร
สารสนเทศนั้นๆ เช่น URI,URL, DOI, ISBN 
หรือ เลขเรียกหนังสือ 

ต้นฉบับ 
(Source) 

ต้นฉบับ การอ้างอิงถึงท่ีมาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ทรัพยากรสารสนเทศฉบับปัจจุบันอาจดัดแปลง
บางส่วนหรือทั้งเรื่อง ข้อเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด 
คือให้ระบุทรัพยากรโดยใช้สายอักขระหรือ
ตัวเลขตามแบบแผน การก าหนดรหัสประจ าตัว 

ภาษา 
(Language) 

ภาษา ภาษาท่ีใช้ในการ    
เรียบเรียงสารสนเทศ 

ข้อเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับข้อความใน
ส่วนค าย่อย ภาษาใช้ตามแบบ RFC 1766 คือ
ใช้รหัสพยัญชนะ 2 ตัวอักษร (ISO 639) ตาม
ด้วยรหัสประเทศ 2 ตัวอักษร (ISO 3166)
ตัวอย่าง 'en-uk' ส าหรับภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
ประเทศอังกฤษ 

เรื่องท่ี
เกี่ยวข้อง 

(Relation) 

เรื่องท่ี
เกี่ยวข้อง 

การอ้างอิงถึงทรัพยากร
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

ข้อเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ ให้อ้างอิง
ทรัพยากรโดยใช้สายอักขระหรือตัวเลขตาม
แบบแผนการก าหนดรหัสประจ าตัว 

ขอบเขต 
(Coverage) 

ขอบเขต ระยะเวลาหรือขอบเขต
เนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศ 

โดยทั่วไปขอบเขตหมายถึง ชื่อสถานที่ ที่ตั้ง ชื่อ
ภูมิศาสตร์ ช่วงเวลา วันที่ ชว่งระยะเวลาที่
ครอบคลุม หรือ ขอบเขตอ านาจการบริหาร
การปกครอง 

สิทธิ 
(Rights) 

สิทธิ ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของ
สิทธิในทรัพยากร
สารสนเทศ 

สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และ
สิทธิทรัพย์สินต่างๆ 
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3.  Open Archives Intitiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 
Open Archives Intitiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) เป็ น        

โปรโตคอลที่พัฒนาโดย Open Archives Initiative (OAI) ใช้ส าหรับเก็บสะสมข้อมูลจากคลังข้อมูล
ต่างๆ เพ่ือการให้บริการ โดยการใช้งาน An implementation of OAI-PMH ต้องรองรับการน าเสนอ
ข้อมูลเมทาดาทาตามข้อก าหนดของดับลินคอร์ (จีระพล คุ่มเคี่ยม) ซึ่ง OAI ต้องการพัฒนามาตรฐาน
และส่งเสริมการใช้มาตรฐานส าหรับการท างานเครือข่ายข้อมูลต่างระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้
การเผยแพร่เนื้อหาความรู้เป็นไปได้ง่ายและสะดวก OAI จึงได้เสนอกลไกส าหรับเจ้าของสารสนเทศให้
เปิดเผยเมทาดาทาที่ใช้ เพ่ือให้ระบบสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารได้  
 

OAI-PMH ถือเป็นมาตรฐานเปิดที่ ใช้ส าหรับการเก็บเกี่ยวเมทาดาทา (Metadata 
Harvesting) ซึ่งท าให้สามารถค้นพบและเข้าถึงรายการเมทาดาทาของทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ใน
คลังข้อมูลดิจิทัลได้ และยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรระหว่างห้องสมุดหรือองค์รต่าง ๆ 
ภายในเครือข่ายได้ (เฉลิมเกียรต ิ ดีสม, 2556) 

OAI-PMH จึงเป็นการหาข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงแปลเมทาดาทาของเดิม (Native 
metadata) ไปเป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป และน าออกเพ่ือการเก็บเกี่ยว (Harvesting) ตัว
ให้บริการค าค้นจะรวบรวมเมทาดาทาเข้าไปเก็บไว้ในดรรชนีส่วนกลาง  (คลังเก็บค าค้นส่วนกลาง) 
เพ่ื อให้ มี การสืบค้นข้ ามแหล่ งเก็บนี้ ได้  ดั งนั้ น  OAI-PMH จึ งท าให้ เกิ ดการปฏิ บั ติ ร่ วมกัน 
(Interoperability) ของคลังข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ โดยมีกรอบในการท างานด้วยกัน 2 กรอบ ได้แก่ 

(1) ส่วนจัดเตรียมข้อมูล (Data Provider) เป็นส่วนจัดเตรียมข้อมูลเมทาดาตาให้
เข้าถึงได ้ 

(2) ส่วนจัดเตรียมบริการ  (Service Provider) เป็นส่วนจัดเก็บข้อมูลและจัด
ให้บริการกับผู้ใช้งาน เช่น การท าดรรชนี การค้นหา เป็นต้น 

ส าหรับก าหนดการร้องขอ (verbs) ในลักษณะของการร้องขอข้อมูลจากส่วนจัดเตรียมบริการ
ไปยังส่วนจัดเตรียมข้อมูลมี 6 รูปแบบ คือ (เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, 2557) 

1) GetRecord แสดงระเบียนข้อมูลเมทาดาตาโดยระบุเงื่อนไขได้ เช่น แสดง
ข้อมูลที่ใช้มาตรฐานของ DC เป็นต้น  

2) Identify แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลังข้อมูล 
3) ListIdentifiers แสดงในส่วน Header ที่ระบุค่าตาม OAI ก าหนด 
4) ListMetadataFormats แสดงข้อมูลมาตรฐานเมทาดาทาที่ใช้งาน 
5) ListRecords แสดงระเบียนเมทาดาตาท้ังหมด 
6) ListSet แสดงโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล  

 

http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
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4.  ลิขสิทธิ์ (Copyright)  
ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระท าการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้

สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองใน
การสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้ อ่ืน โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่
กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง โดยผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจด
ทะเบียน (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2556) 

กฎหมายลิขสิทธิ์ ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายก าหนด 
ได้แก่ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 2556; ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559) 

(1)  งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ ค าปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ) 
(2)  งานนาฎกรรม (ท่าร า ท่าเต้น หรือการแสดงประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว รวมถึงการ

แสดงโดยวิธีใบ้ด้วย)  
(3)  งานศิลปกรรม  (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ งาน

สถาปัตยกรรม ฯลฯ)    
(4)  งานดนตรีกรรม (ท านอง  ท านอง การเรียบเรียงเสียงประสาน โน้ตเพลง เนื้อ

ร้อง ฯลฯ)   
(5)  งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป  ซีดี)       
(6)  งานโสตทัศนวัสดุ  (วีดีโอเทป วีซีดี  ดีวีดี  ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
(7)  งานภาพยนตร์       
(8)  งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (การกระจายเสียงวิทยุ การแพร่เสียงหรือภาพทาง

โทรทัศน์      
(9)  งานอ่ืนใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ   
ตามหลักกฎหมายลิขสิทธิ์นั้นผู้สร้างสรรค์งานจะเป็นเจ้าของชิ้นงานทันทีที่สร้างมันโดยไม่

ต้องจดทะเบียน ดังนั้น เจ้าของลิขสิทธิ์จึงควรที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง โดยการเก็บ
รวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่แสดงว่าได้ท าการสร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการพิสูจน์สิทธิ 
หรือความเป็นเจ้าของในโอกาสต่อไป  บุคคลที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ 

(1)  ผู้สร้างสรรค์งาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง โดยไม่ลอกเลียนงานของบุคคลอ่ืน 
และอาจหมายรวมถึงผู้สร้างสรรค์งานร่วมกันด้วย 

(2)  ผู้สร้างสรรค์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง 
(3)  ผู้ว่าจ้างในกรณีว่าจ้างให้บุคคลอื่นสร้างสรรค์งาน 
(4)  ผู้ดัดแปลง รวบรวม หรือประกอบกันเข้า โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 
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(5)  กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น 
(6)  ผู้รับโอนลิขสิทธิ์  
ทั้งนี้กฎหมายก าหนดไว้ว่า งานที่สร้างสรรค์ขึ้นในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ถ้ามิได้ตกลง

กันไว้ให้แตกต่างจากกฎหมายและต้องท าเป็นหนังสือชัดเจน ลูกจ้างซึ่งเขียนบทความย่อมเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ แต่บรรณาธิการมีสิทธิ์น างานเขียนนั้นไปใช้ในกิจการของตนซึ่งผู้เขียนเป็นลูกจ้างอยู่ได้  
เพราะฉะนั้นจึงมีนายจ้างบางคนท าข้อตกลงระหว่างตนกับลูกจ้างไว้ว่า ถ้าผลิตชิ้นงานในขณะเป็น
ลูกจ้าง นายจ้างจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มิใช่แค่มีสิทธิ์น างานออกเผยแพร่เท่านั้น ผู้สร้างสรรค์งานจึง
ต้องพิจารณาชั่งน้ าหนักระหว่างสิทธิ์ตามกฎหมายกับข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างว่า สิ่งใดมี
ประโยชน์สูงสุดต่อตนหรือต่อสังคม 

ส าหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานที่จะส่งเข้าคลังสารสนเทศดิจิทัลนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของ
แต่ละสถาบันว่าจะให้ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่ส่วนใหญ่เจ้าของผลงานชิ้นนั้น ๆ จะเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ 
 
5.  การจัดการสิทธิดิจิทัล (Digital Right Management) 

การจัดการสิทธิดิจิทัล (Digital Right Management : DRM) หมายถึง การปกป้อง
คุ้มครองข้อมูลดิจิทัล ให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง (Access Control) หรือท าซ้ า (Copy Control) โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจจ าเป็นต้องพ่ึงพาเทคโนโลยี เช่น การ
เข้ารหัส (Encryption) ในไฟล์ข้อมูลที่ต้องการคุ้มครอง และอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลก็ต่อเมื่อระบบ
ได้ตรวจสอบตัวตน ( Identity) ของผู้ ใช้ และตรวจสอบสิทธิ ในการเข้ าถึ งไฟล์นั้ น เสี ยก่อน 
(Authenticated) การคุ้มครองไฟล์ข้อมูลด้วยวิธีนี้ ค่อนข้างมีความปลอดภัย เนื่องจาก DRM จะติด
อยู่กับไฟล์ดิจิทัล ไม่ว่าไฟล์ข้อมูลนั้นจะมีการถ่ายโอนไปที่ใด (โครงการ Digitized Thailand) 

หลักการท างานของระบบ DRM นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (ชัยธร ลิมา
ภรณ์วณิชย์, 2550) 

(1) การสร้างสื่อดิจิทัลที่มีการผนวกข้อมูลลิขสิทธิ์เข้าไว้ด้วยกัน  
(2) การควบคุมการเผยแพร่สื่อดิจิทัล  
(3) การควบคุมการใช้งานสื่อดิจิทัลของผู้ใช้  
ในระบบของการท างานทั้ง 3 ส่วนนี้จ าเป็นต้องทราบถึงข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลเนื้อหา ข้อมูล

สิทธิ์การใช้ และความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดการท างานทั้ง 3 ส่วน เช่น เมื่อมีการ
ดาวน์โหลดเพลงผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระบบจะต้องทราบข้อมูลของผู้ใช้ว่ามีสิทธิ์ในการดาวน์โหลด
ข้อมูลเนื้อหานั้นหรือไม่ และมีสิทธิ์ในการใช้งานอะไรได้บ้าง เช่น สามารถท าส าเนาหรือส่งต่อไปใช้
ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนได้หรือไม ่ 
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เพราะฉะนั้นการใช้งานเทคโนโลยี DRM นั้นจะต้องรองรับการจัดการข้อมูลทั้งใน 3 
ระดับ โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านี้ตลอดเวลาที่มีการใช้งาน  พร้อมกัน
นี้ ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจะได้รับการฝังเข้ากับข้อมูลเนื้อหา เนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้จะถูกส าเนาหรือ
เคลื่อนย้ายเพื่อน าไปใช้กับอุปกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 
6.  การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศระดับสถาบัน 

6.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) 
วงจรการพัฒนาระบบ  (System Development Life Cycle) หรือ SDLC ถือเป็น

วิธีการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิม ซึ่งมีกรอบการท างานที่มีโครงสร้างชัดเจน เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นล าดับขั้นในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วยระยะต่าง ๆ ดังนี้ (โอภาส   เอ่ียมสิริวงศ์, 
2555) 

ระยะที่ 1   การวางแผนโครงการ (Project Planning)  
ระยะที่ 2   การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  
ระยะที่ 3   การออกแบบระบบ (System Design)  
ระยะที่ 4   การน าระบบไปใช้ (System Implementation)  
ระยะที่ 5   การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
 
6.1.1 การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
การวางแผนโครงการ เป็นกระบวนการพื้นฐาน เพื่อสร้างความเข้าใจว่าเหตุใดจึงควร

สร้างระบบสารสนเทศนั้นขึ้นมา มีผลดีหรือมีคุณค่าต่อองค์กรอย่างไร และองค์กรมีความพร้อมในการ
สร้างระบบมากน้อยเพียงใด โดยศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ  ซึ่งกิจกรรมในระยะ
การวางแผนโครงการนี้จะประกอบด้วย  

6.1.1.1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition) โดยปัญหามักเกิดจากงานที่
ด าเนินการอยู่เป็นประจ า ซึ่งปัญหาเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างาน จึงเกิดความ
ต้องการสร้างระบบใหม่ เพ่ือที่จะน าระบบใหม่มาช่วยแก้ปัญหาขององค์กร                                                                                                        

6.1.1.2 การก าหนดเวลาโครงการ (Project Schedule) เป็นการก าหนดว่าต้อง
ท าอะไรบ้าง และใช้ระยะเวลาเท่าไร นอกจากนี้การก าหนดเวลาโครงการยังเกี่ยวข้องกับการจัดล าดับ
ความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม กล่าวคือ มีการพิจารณาว่า กิจกรรมใดควรท าก่อน กิจกรรมใดควร
ท าทีหลัง หรือกิจกรรมใดบ้างสามารถท าไปพร้อม ๆ กันได้ เป็ นต้น โดยเครื่องมือที่ ใช้ในการ
ก าหนดเวลาโครงการที่มักนิยมใช้ ได้แก่ แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) และ เพิร์ต (PERT) 
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6.1.1.3 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ถือเป็นการตรวจสอบ
โครงการหรือระบบงานที่พัฒนาว่ามีความเป็นไปได้ในการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด สามารถเริ่มต้น
และประสบผลส าเร็จหรือไม่ โดยมีการพิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ความเป็นไปได้ทาง
เทคนิค (Technical Feasibility) ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์  (Economical Feasibility) 
ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน 
(Operational Feasibility) และความเป็นไปได้ด้านเวลา (Schedule Feasibility) 

6.1.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  
การวิเคราะห์ระบบ เป็นการรวบรวมความต้องการต่าง ๆ ที่ได้จากการสังเกตการ

ท างานของผู้ใช้ การสัมภาษณ์ การจัดท าแบบสอบถาม การอ่านเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ระบบงานปัจจุบัน  เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการท างาน  ปัญหาที่เกิดขึ้น  และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่แนะน าโดยผู้ใช้ ทั้งนี้ต้องตอบค าถามได้ว่า ใครเป็นผู้ใช้ระบบ  มีอะไรบ้างที่ระบบต้องท า มี
ขั้นตอนอย่างไร  สามารถท างานได้จากที่ใดบ้าง ท าไมจึงต้องท าระบบใหม่ เป็นต้น จากนั้นต้องมีการ
สรุปออกมาเป็นข้อก าหนดที่ชัดเจนถึงรายละเอียดความต้องการของระบบใหม่ โดยน าเสนอผ่าน
แบบจ าลองกระบวนการ (Dataflow Diagram) ซึ่งจะเป็นแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลไปยัง
กระบวนการต่าง ๆในระบบ 

6.1.3 การออกแบบระบบ (System Design)  
ในระยะของการออกแบบนี้ การจัดหาระบบเป็นเรื่องจ าเป็นอันดับแรกว่าจะเป็นการ

พัฒนาระบบเอง หรือจะซื้อโปรแกรมส าเร็จรูป หรือว่าจ้างหน่วยงานภายนอกมาพัฒนาระบบให้ 
ต่อมาจะมีการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ที่จะอธิบายถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  และโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเครือข่ายที่น ามาใช้งาน  และการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ ทั้งการโต้ตอบกันผ่านเมนูบนจอภาพ  รวมถึงแบบฟอร์มและรายงาน
ที่ระบบต้องใช้ จากนั้นจึงการออกแบบฐานข้อมูล เพ่ือให้รู้ว่ามีข้อมูลได้บ้างที่ต้องจัดเก็บ และสุดท้าย
คือการออกแบบโปรแกรม เพ่ือน าไปใช้กับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ในระยะการ
น าไปใช้ต่อไป 

6.1.4 การน าระบบไปใช้ (System Implementation)  
ระยะการน าไปใช้จะเกี่ยวข้องกับการสร้างระบบ การทดสอบ การติดตั้งระบบ การ

จัดท าเอกสารระบบ รวมทั้งการอบรมการใช้ระบบให้บุคลากรในองค์กร  ส าหรับการติดตั้งระบบ 
องค์การต้องเลือกวิธีการปรับเปลี่ยนระบบว่าจะน าระบบใหม่มาใช้ทดแทนระบบเดิมโดยทันที หรือ
ปรับเปลี่ยนแบบคู่ขนานโดยใช้งานควบคู่กันไประหว่างระบบใหม่และระบบเดิม จนกว่าระบบใหม่จะมี
ความน่าเชื่อถือจึงยกเลิกระบบเดิมไป  ขั้นตอนต่อไปเมื่อองค์กรใช้ระบบใหม่มาระยะหนึ่ง ต้องมีการ
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ประเมินผลระบบภายหลังการติดตั้ง เพื่อประเมินการท างานของระบบว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หรือไม่ และผู้ใช้มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  

 
6.1.5 การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
ภายหลังการติดตั้งระบบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระบบงานต้องได้รับการบ ารุงรักษา

เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งานระบบ และรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคตได้ ดังนั้น
ในช่วงเวลาของการบ ารุงรักษาจึงสามารถปรับเปลี่ยน เพ่ิมเติม ดัดแปลง แก้ไขโปรแกรม ขั้นตอน 
คุณสมบัติใหม่ ๆ   หรือปรับให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้ระบบสามารถท างานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
6.2 โปรแกรมเปิดเผยรหัสที่ใช้ในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศระดับสถาบัน   

 โปรแกรมที่น ามาใช้พัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย       
มีด้วยกันหลายโปรแกรม เช่น Dspace, Eprints, Greenstone, Fedora  เป็นต้น ซึ่งแต่ละโปรแกรม      
มีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนั้นการเลือกโปรแกรมที่จะน ามาใช้ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับชนิดของ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดเก็บ ระยะเวลาของการเก็บ ความเหมาะสมของซอฟต์แวร์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ และความรู้ด้านเทคนิคพิเศษ เป็นต้น (สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2553) 

6.2.1 โปรแกรม DSpace 
โปรแกรม DSpace เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) ที่

พัฒ นาโดยห้ องสมุ ดสถาบั น เทคโน โลยีแห่ งแมสซาชู เซตส์  (Massachusetts Institute of 
Technology: MIT) และบริษัทฮิวเลตต์-แพคการ์ด (Hewlett Packard Labs) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กัน
มากในบทบาทของการเป็น Institutional Repository (IR) คล้ายกับโปรแกรมอีพรินท์ (EPrints) แต่
มีความยืดหยุ่นมากกว่า สามารถจัดเก็บ (Capture)  สะสม (Store)  จัดท าดัชนี (Index) การสงวน
รักษาเอกสารในระยะยาว (Preserve) และเผยแพร่ (Distribute) เนื้อหาผลงานการท าวิจัยของ
องค์กร รวมทั้งช่วยให้ใช้งานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหาได้ทุกประเภท ทุกที่ และทุกเวลา 

โปรแกรม DSpace เป็นโปรแกรมที่เหมาะส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน
มาก คือ มีการส่ง (Submit) สารสนเทศจากหลาย ๆ แห่ง หรือหน่วยงานที่มีความแตกต่างกัน ซึ่ง
เรียกว่า ชุมชน (Community) โดยผู้ส่งผลงานต้องใส่เมทาดาทาตามเค้าร่างของ Dublin Core และ
ก่อนที่ผลงานจะถูกเก็บลงในคลังเอกสารจะต้องผ่านกระบวนการประเมิน (Review Process) โดยผู้
ประเมิน (Reviewer) สามารถตีคืนผลงานที่พิจารณาเห็นว่าไม่เหมาะสม มีผู้รับรอง (Approver) เป็น
ผู้ตรวจสอบกระบวนการส่งผลงาน และมีบรรณาธิการเมทาดาทา (Metadata  Editor) เป็นผู้มีสิทธิ์
ในการแก้ไขเมทาดาทาของผลงานที่น าส่งเข้ามาในคลังสารสนเทศ 
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จุดมุ่งหมายของ Dspace คือการสร้างระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพ มี
ความ สามารถในการควบคุมการเข้าถึง การจัดการสิทธิ์การใช้งาน การค้นคืนเอกสารดิจิทัล ระบบ
การตอบสนองภายในชุมชน และความสามารถในการเผยแพร่ที่มีความยืดหยุ่น  (ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554a) 

โปรแกรม Dspace มีข้อดีหลายประการ ดังนี้ (Institutional Repository Share 
Blog, 2559) 

-  เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผลงานทางวิชาการของบุคลากร 
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา วิทยานิพนธ์  บทความวิชาการ   บทความวิจัย   รายงานการวิจัย เอกสาร
การประชุม เอกสารการสัมมนา  เอกสารการสอน  หนังสือ  คู่มือปฏิบัติงาน   สื่อมัลติมีเดีย (ไฟล์
วีดีโอ / ไฟล์เสียง / ไฟล์ภาพ เป็นต้น ซึ่งรวมอยู่ในแหล่งเดียวกัน ท าให้สะดวกต่อผู้ใช้บริการในค้นหา 

-  สามารถท างานร่วมกับคลังข้อมูลประเภทอื่น ๆ ได้ 
-  สามารถเผยแพร่ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่ งผู้ ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้

ตลอดเวลา จากทุกสถานที่ 
-  มีตัวช่วยสืบค้นข้อมูลท าให้สะดวกและง่ายต่อการค้นหา 
-  มีเลขเฉพาะในการก ากับข้อมูลของทรัพยากรแต่ละรายการ ท าให้สะดวกต่อการ

เข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการ 
-  มีตัวช่วยจัดการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดและแบ่งสิทธิในการดูแล จัดการข้อมูล 

(Metadata) 
-  มีความร่วมมือกับกูเกิล (Google) ซึ่งผู้ใช้กูเกิลสามารถสืบค้นมายังคลังข้อมูลของ 

Dspace ได ้
-  มีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถก าหนดชื่อ รหัสผ่าน และสิทธิ์ให้กับ

ผู้ใช้งานในการเข้าใช้ระบบ 
ส่วนข้อจ ากัดในการใช้งานนั้น  เนื่องจากเป็นโปรแกรมประเภท open source 

ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องมีความรู้เฉพาะในหลายด้าน ได้แก่ ระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้งาน การติดตั้ง
โปรแกรม   ต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกับ โปรแกรม Dspace และการปรับแต่งค่าการใช้งานของโปรแกรม
ทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง  ซึ่งมีความยากในการแก้ไข (Institutional Repository Share Blog, 
2559) 

ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม DSpace จัดท าคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  คือ  
MIT Dspace หรือคลังสารสนเทศระดับสถาบัน ของ MIT สร้างขึ้นเพ่ือจัดเก็บ 

แบ่งปัน และค้นหา ทรัพยากรทางด้านวิจัยของสถาบัน ที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทรัพยากรเหล่านี้จะ
มีทั้งเอกสารการประชุม รูปภาพ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น ดังภาพที่ 3  
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คลังปัญญาจุฬาฯ เพ่ือประเทศไทย ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นคลังจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

ในรูปแบบดิจิทัล และให้บริการสารสนเทศอันเป็นภูมิปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
รวมทั้งผลงานวิจัยวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวัง
ว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพิ่มเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการต่อไป ดังภาพที่ 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  4 แสดงหน้าเว็บเพจของคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (http://cuir.car.chula.ac.th/) 

ภาพที่  3 แสดงหน้าเว็บเพจของคลังสารสนเทศระดับสถาบันของ MIT  
(http://dspace.mit.edu/) 
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ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้พัฒนาคลังสารสนเทศของสถาบันนิติ
บัญญัติ และเปิดให้บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกเข้าไปใช้งานได้ ดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่  5 แสดงหน้าเว็บเพจของคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ 
(http://dl.parliament.go.th/) 

 

6.2.2  โปรแกรม Eprints 

โปรแกรม Eprints เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) ที่ได้รับ
การพัฒนาโดย University of Southampton สหราชอาณาจักร เป็นโปรแกรมที่พัฒนาเป็นพิเศษ
เพ่ือใช้ในการจัดการเรื่องการเก็บรักษางานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวารสาร โปสเตอร์ สื่อการสอน
หรือเอกสารการประชุม (Castagné, 2013) สามารถเข้าถึงได้จากการออนไลน์ผ่านเครือข่าย  

ในการส่งผลงาน ผู้ส่งต้องลงทะเบียนก่อนโดยต้องบอกถึงประเภทของงานที่ส่ง 
รวมทั้งเมทาดาทา  รายการที่ถูกส่งเข้าไปในคลังสารสนเทศ จะถูกเก็บไว้ใน “ที่พัก” หรือ Buffer เพ่ือ
รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะจัดเก็บในระบบเป็นขั้นสุดท้าย 

ส่วนที่น่าสนใจของ Eprints ก็คือ OAI-PMH ที่ท าให้สามารถสืบค้นข้ามระหว่างคลัง
สารสนเทศด้วยกันได้ เมื่อได้มีการลงทะเบียนกับ OAI Repositories โดยคลังสารสนเทศของสมาชิกที่
ลงทะเบียนจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ เพ่ือเก็บเมทาดาทารวมเข้าเป็นคลังเก็บสารสนเทศทั่วโลก    
อีกทั้งยังสามารถท างานร่วมกับ Google Scholar ได้ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ, 2554b) 

 

http://dl.parliament.go.th/
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ตัวอย่างสถาบันที่ใช้โปรแกรม Eprints ในการพัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  
คลังสารสนเทศระดับสถาบัน สถาบันมหาวิทยาลัย Diponegoro ประเทศ

อินโดนีเซีย ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพที่  6 แสดงหน้าเว็บเพจของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย Diponegoro  
ประเทศอินโดนีเซีย (http://eprints.undip.ac.id/) 

 
6.2.3  โปรแกรม Greenstone  
โปรแกรม Greenstone เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) ที่

พัฒนาโดยทีมวิจัยจาก Waikato University ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ GNU General 
Public License โดยมีเป้าหมายของการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้คือ การเปิดให้ผู้ ใช้  โดยเฉพาะใน
มหาวิทยาลัย ห้องสมุด และสถาบันที่ให้บริการสาธารณะอ่ืนๆ สามารถสร้างห้องสมุดดิจิทัลของตัวเอง
ได ้เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่และใช้ข้อมูลร่วมกัน  

Greenstone นับเป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถเก็บรวบรวมเอกสารในรูปแบบ
ของดิจิทัล จัดให้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือสร้างคลังเอกสารดิจิทัลให้สะดวกในการสืบค้นและเข้าถึง รวมทั้ง
ช่วยให้สามารถบริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัลได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การเผยแพร่ผ่าน CD-
ROM นอกจากนี้ Greenstone ยังมีความสามารถในการท างานร่วมกัน  (Interoperability) คือ 
ความเข้ากันได้ ในการท างานของมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติ  (Standards and Protocols) 
โดยเฉพาะการท างานร่วมกันกับโปรแกรม Dspace รวมทั้งจุดเด่นของ GreenStone ที่สนับสนุนเม
ทาดาทาหลายประเภท เช่น Document Metadata, Dublin Core Metadata เป็นต้น (บุญเลิศ 
อรุณพิบูลย์, 2558) 
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นอกจากนี้ยังนิยมใช้โปรแกรมกรีนสโตนเพ่ือรองรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ 
HTML PDF GIF JPEG PNG DOC MIDI MP3 โปรแกรมนี้จึงเหมาะกับงาน E-Book ข้อมูลที่มาจาก
อินเทอร์เน็ต หรือซีดีรอม การน าข้อมูลคลังเก็บเอกสารบันทึกลงซีดีรอม/ดีวีดี เพ่ือน าไปเผยแพร่ การ
จัดท าหอจดหมายเหตุผ่านเว็บไซต์ (ฐะปะนีย์  ตรีรัตนภรณ์, 2557) 

ตัวอย่างสถาบันที่ใช้โปรแกรม Greenstone ในการพัฒนาคลังสารสนเทศระดับ
สถาบัน  

โครงการห้องสมุดดิจิทัล ประเทศนิวซีแลนด์ (The New Zealand Digital Library) 
โดยมหาวิทยาลัยไวกาโต ให้บริการเนื้อหาดิจิทลัทุกสาขาวิชาของประเทศ ดังภาพที่ 7 

 

6.2.4  โปรแกรม Fedora  
โ ป ร แ ก ร ม  Fedora (Flexible Extensible Digital Object Repository 

Architecture) เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) ที่ พัฒนาโดยนักวิจัยจาก 
Cornell University เพ่ือใช้ในการจัดเก็บ จัดการและเพ่ือการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัล ซึ่งมีหลาย
หน่วยงานที่น าโปรแกรมนี้ไปใช้ส าหรับการจัดท าเอกสารดิจิทัล ห้องสมุดดิจิทัล คลังเอกสารดิจิทัล  
คลังสารสนเทศระดับสถาบัน  เป็นต้น  โปรแกรม Fedora มีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับเนื้อหา
ดิจิทัลได้อย่างหลากหลาย (DuraSpace, 2014) 

ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม Fedora ในการจัดท าคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  

ภาพที่  7  แสดงหน้าเว็บเพจของห้องสมุดดิจิทัล ประเทศนิวซีแลนด์ 
(http://www.nzdl.org/cgi-bin/library.cgi) 
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คลังงานวิจัยเมอร์ดอช (Murdoch Research Repository) ที่ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรงานวิจัยที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างเสรี สร้างขึ้นมาโดยนักวิจัย และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเมอร์ดอช มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวม รักษา และเพ่ือให้นักวิชาการภายนอก
มหาวิทยาลัยสามารถที่จะเข้าถึงได้  ทรัพยากรที่จัดเก็บ ได้แก่ บทความในวารสาร เอกสารการ
ประชุม หนังสือ (บทต่างๆ) รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย และรายงานการฝึกงาน
ของนักศึกษาปีสุดท้าย ดังภาพที่ 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

6.3 โปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บ Drupal 
 โปรแกรม Drupal เป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) ในกลุ่มพัฒนาเว็บ 
(Content Management System : CMS) ที่เขียนขึ้นโดย Dries Buytaert โปรแกรมเมอร์ชาวเบล
เยี่ยม โดยเผยแพร่ภายใต้ GPL (General Public License) ซึ่งทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี 
และยังสามารถที่จะแบ่งปันให้ผู้ อ่ืนได้ด้วย  Drupal เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บที่มี
โปรแกรมเสริม (Modules) จ านวนมาก ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาระบบงานออนไลน์
ได้หลากหลายระบบ  ทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ทั่วไป เว็บไซต์องค์กร ฐานข้อมูลออนไลน์ คลังเอกสาร
ดิจิทัล คลังเอกสารจดหมายเหตุ คลังภาพถ่ายดิจิทัล เป็นต้น (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 2557b) 

โปรแกรม Drupal เป็นโปรแกรมที่ พัฒนาด้วยเทคโนโลยี PHP และ MySQL ท าให้
สามารถปรับประยุกต์ใช้ในการใช้งานและการเรียนการสอนได้ การจัดการ Metadata หรือ Open 

ภาพที่  8 แสดงหน้าเว็บเพจของคลังงานวิจัยเมอร์ดอช 
(http://researchrepository.murdoch.edu.au/) 
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Access หรือ Institutional Repository หรือ Information Storage & Retrieval ได้อย่างเป็น
รูปธรรม จึงเป็นเครื่องมือทางเลือกแทนโปรแกรม DSpace ได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อติดตั้งโปรแกรม
เสริม หรือ Module เพ่ิม เช่น Bibliography, Workflow และ OAI-PMH จะท าให้โปรแกรมเปลี่ยน
จากเว็บไซต์ปกติ เป็นคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  (Institutional Repository) ที่รองรับการน าเข้า
เอกสารดิจิทัลได้หลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ บทความออนไลน์  ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านมาตรฐาน OAI-PMH และซอฟต์แวร์ในกลุ่ม OAI-PMH ได้
อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ Drupal ยังมีโปรแกรมเสริมที่ท าให้คลังสารสนเทศระดับสถาบัน สามารถ
แสดงผลสื่อมัลติมีเดียได้ โดย Drupal มีโปรแกรมเสริมและเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าคลังสารสนเทศ
ระดับสถาบัน คือ Bibliography Module, OAI-PMH Module, Workflow Module, Permission  
โดยแต่ละ Module (บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 2557a) มีรายละเอียดดังนี้ 

6.3.1  Bibliography Module 
Bibliography Module เป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้ผู้ใช้จัดการและแสดงรายชื่อ

ของสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหลากหลายรูปแบบ สามารถเลือกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงกับ
ความต้องการ โดยโปรแกรมจะปรับปรุงรายละเอียดของฟิลด์ข้อมูล (Field) ให้เหมาะสมในแต่ละ
ประเภททรัพยากร โดยใส่ข้อมูลตามช่องที่โปรแกรมก าหนดมาให้ เมื่อกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
เอกสารครบถ้วนแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลรายการบรรณานุกรมของเอกสาร อีกทั้งโปรแกรมยัง
สามารถน าเข้าและส่งออกข้อมูลทางบรรณานุกรมจากแห่งต่าง ๆ ดังนี้ 

รูปแบบข้อมูลที่สามารถน าเข้า: PubMed, BibTeX, RIS, Marc, EndNote และ 
XML 

รูปแบบข้อมูลการสามารถส่งออก: BibTeX, EndNote และ XML 
ทั้งนี้ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ และรายละเอียดของฟิลด์ต่างๆ โปรแกรม 

Bibliography ก าหนดให้โดยอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ทันทีที่ติดตั้งโปรแกรมโดยไม่ต้องเสียเวลามา
สร้าง อย่างไรก็ตามโปรแกรมก็อนุญาตให้ปรับแก้ไขประเภท ชื่ออธิบาย และวิธีการลงข้อมูลได้ตามท่ี
ผู้ใช้งานต้องการ  ดังภาพที่ 9 
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6.3.2 OAI-PMH Module 
OAI-PMH Module เป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้โปรแกรมสามารถสืบค้นสารสนเทศ

จากเครือข่าย OAI-PMH ท าให้สามารถเชื่อมโยง สืบค้น แลกเปลี่ยนเมทาดาทาและรายการ
บรรณานุกรมระหว่างระบบได้ ดังภาพที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  10 แสดงรายละเอียดของ OAI-PMH Module 
( https://www.drupal.org/project/views_oai_pmh) 

ภาพที่  9 แสดงข้อมูลของ Bibliography module 
( https://www.drupal.org/project/biblio) 

 

 

 

 

http://www.boonlert.in.th/wp-content/uploads/2014/04/drupal-tla-journal.pdf
https://www.drupal.org/project/biblio
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6.3.3 Workflow Module 
Workflow Module เป็นโปรแกรมเสริมใช้ในการจัดการและบริหารเอกสาร 

สามารถใช้ในการควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาในคลังจัดเก็บเอกสารได้ ดังภาพที่ 11 
 

  
  
  
  
  
  
 

 
 

6.3.4 Permission Module 
Permission Module เป็นการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ ซึ่ง Drupal เป็นโปรแกรมที่เด่นเรื่อง

ของการจัดการผู้ใช้หลากหลายระดับที่มีความต้องการ  และความสามารถที่แตกต่างกันออกไป 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มผู้ชมทั่วไป (anonymous user) กลุ่มสมาชิกเว็บไซต์ (authenticated user) และ
ผู้ดูแลเว็บไซต์ (administrator) แต่ในกรณีที่เว็บไซต์ต้องการกลุ่มผู้ใช้เพ่ิม เช่น กลุ่มผู้เขียนเนื้อหา 
(creator) กลุ่มผู้ช่วยผู้ดูแลเว็บไซต์ (editor) เป็นต้น  Drupal สามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้เพ่ิมเติมได้ไม่
จ ากัด และสามารถก าหนดสิทธิ์และบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ตามที่ต้องการด้วย 

การจัดการสิทธิ์จะจัดแบ่งตาม module ที่ใช้เป็นหลัก และขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของเราว่าต้องการให้ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ สามารถท าอะไรได้บ้าง  เช่น การก าหนดสิทธิ์ในส่วนเนื้อหา ต้อง
ระบุได้ว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์ในการด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ การสร้างเนื้อหา การแก้ไขเนื้อหาของ
ตนเอง การแก้ไขเนื้อหาทั้งหมด การลบเนื้อหาของตนเอง การลบเนื้อหาทั้งหมด เป็นต้น ดังภาพที่ 12 

ภาพที่  11 แสดงรายละเอียดของ Workflow Module 
(https://www.drupal.org/project/workflow) 
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ตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้โปรแกรม Drupal ในการจัดท าคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  
เช่น 

 คลังสารสนเทศระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยอริโซนา (University of Arisona 
Institutional Repository)  มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ เผยแพร่สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ วารสาร
การค้า และทรัพยากรที่หายากของมหาวิทยาลัยแอริโซนา โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างขุมทรัพย์ความรู้ที่
สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ ดังภาพที่ 13 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่  12 แสดงรายละเอียดของ Permissions Module 
(https://www.drupal.org/project/field_permissions) 

ภาพที่  13 แสดงหน้าเว็บเพจของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยอริโซนา 
(http://uair.library.arizona.edu/collections) 
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ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย หรือ  Thai National Research Repository (TNRR) 
ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
ต่างๆ ภายในประเทศ และเป็นการสนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศโดยให้บริการสืบค้น
ข้อมูล งานวิจัย ผลงานวิจัย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความคิด เผยแพร่งานวิจัยต่างๆ  จากทุก
แหล่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี OAI-PHM (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata 
Harvesting) ในการเชื่อมโยงข้อมูลกัน ดังภาพที่ 14 

 
 

ภาพที่  14 แสดงหน้าเว็บเพจของคลังข้อมูลงานวิจัยไทย 
 (http://www.tnrr.in.th/) 

ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) ร่วมมือ ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดท าระบบคลังศัพท์แบบเปิด ซึ่งนอกจากจะรองรับ
การน าเข้าค าศัพท์จ าแนกตามหมวดหมู่ มีระบบอนุมัติการเผยแพร่ สามารถสมัครสมาชิกและเข้าไป
ดาวน์โหลดชุดค าศัพท์ ส าคัญที่สุดข้อมูลต่างๆ ของระบบค าศัพท์ไทย ได้เผยแพร่ด้วยสัญญาอนุญาต
แบบเปิด (Open Licensing) ในรูปแบบ Creative Commons จึงสามารถน าไปใช้งานได้อย่าง
สะดวก ดังภาพที่ 15 



  36 

 
 

ภาพที่  15 แสดงหน้าเว็บเพจของคลังศัพท์ไทย Thai Word Repository 
(http://www.thaiglossary.org/) 

 
7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ภัสรา อินทร์เล็ก (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศผลงานนักศึกษา 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบคลังสารสนเทศผลงานนักศึกษาวิชาโครงการพิเศษของนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ และเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจผู้ใช้ระบบคลังสารสนเทศผลงานนักศึกษาวิชาโครงการพิเศษ
ของนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Yii Framework ในการ
พัฒนาระบบ และประเมินประสิทธิภาพจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ จ านวน 37 คน 
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากกลุ่มผู้ใช้งาน 3 กลุ่ม ประกอบด้วยนักศึกษา  อาจารย์ผู้สอน
รายวิชาโครงการพิเศษ และเจ้าหน้าที่  ผลการวิจัยพบว่า จุดเด่นของระบบนี้คือการพัฒนาระบบ
จัดเก็บและสืบค้นผลงานนักศึกษา ที่สามารถรองรับการจัดเก็บเอกสารมัลติมีเดีย โดยมีการก าหนด
สิทธิ์การเข้าใช้ระบบให้เข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ส าหรับบุคลากรภายในคณะดุริยางคศาสตร์เท่านั้น 
และนักศึกษาผู้เป็นเจ้าของผลงานเท่านั้นที่สามารถน าผลงานเข้าสู่ระบบได้  ส่วนการประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.17  

ชลลดา หงษ์งาม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการสารสนเทศดิจิทัลชุดวิชา ต ารา มสธ. 
โดย พัฒนาคลังปัญญา ต ารา มสธ. เพ่ือเป็นแหล่งบริการ เผยแพร่และอนุรักษ์สารสนเทศภูมิปัญญา
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ทางวิชาการของ มสธ. รองรับการศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต โดยขั้นตอน 1) จัดเก็บภูมิปัญญาทาง
วิชาการ ของ มสธ. ฉบับเต็มที่เป็นเอกสารการสอนชุดวิชา  แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระชุด
วิชา และแนวการศึกษาชุดวิชา ฉบับพิมพ์ครั้งแรก และได้รับการปรับปรุงชุดวิชาดังกล่าวแล้ว ใน
รูปแบบหนั งสือ อิ เล็กทรอนิกส์   2) จัดการสารสนเทศดิจิทั ล  โดยใช้หลักการความรู้ทาง
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการสร้างระเบียนทรัพยากรสารสนเทศด้วยมาตรฐาน  
MODS (Metadata Object Description Schema) ในการพรรณาวัตถุสารสนเทศดิจิทัล  และ
มาตรฐาน METS (Metadata Encoding and Transmission Standard) ในการระบุและจัดการ
สารสนเทศดิจิทัลในฐานข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บ  โดยใช้โปรแกรม Greenstone Digital Library 
(GSDL)  3) ออกแบบเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางการเข้าถึงและเชื่อมโยงเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัล และ 4) 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานคลังปัญญา ต ารา มสธ. โดยนับตั้งแต่เริ่มโครงการคลังปัญญา 
ต ารา มสธ. เมื่อปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน มีชุดวิชา มสธ. ในฐานข้อมูล จ านวน 500 รายการ โดย 
1 ชุดวิชาประกอบด้วยภาพหน้าปก (ไฟล์ .JPG) และเนื้อหาฉบับเต็ม (ไฟล์ .PDF) 

พัณณิดา  นันทะกาล (2557) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการผลงานทางวิชาการและ
ความต้องการในการพัฒนาคลังความรู้สถาบันของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการผลงานทางวิชาการและความต้องการในการพัฒนาคลังความรู้
สถาบันของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหาร 45 คน อาจารย์ 250 คน และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 286 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างและแบบสอบถาม ผลการวิจัยด้านสภาพปัจจุบันในการจัดการผลงานทางวิชาการ พบว่ามี
นโยบายสนับสนุนงบประมาณส าหรับผลิตผลงานทางวิชาการ การท าวิจัย ผลิตต ารา รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนน าเสนอผลงานและเผยแพร่งานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
และให้รางวัลตอบแทนส าหรับอาจารย์และนักศึกษาที่มีการตีพิมพ์บทความ แต่ยังไม่มีนโยบายที่
ชัดเจนที่จะรวบรวมผลงานทางวิชาการที่กระจัดกระจายตามคณะ หน่วยงานที่ให้ทุนและส านักวิทย
บริการ ส่วนผลการวิจัยด้านความต้องการในการพัฒนาคลังความรู้สถาบัน พบว่า อาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องการจัดเก็บผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัยเป็นหลัก โดยต้องการ
ให้ส านักวิทยบริการร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานในการจัดการผลงาน และต้องการให้มี
การก าหนดนโยบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงผลงานทางวิชาการระหว่างบุคคล
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

บุญฤทธิ์  คงล าพูน (2556) ได้ศึกษาเรื่องคลังปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทต่าง ๆ ของนิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากรอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยจ าแนกหมวดหมู่ตามประเภทของผลงาน  อาท ิ
งานวิจัย บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และยังจ าแนกผลงานตามคณะและหน่วยงาน โดยมี
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พัฒนาข้อมูลให้เป็นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บของ
ดับลินคอร์เมทาดาทาด้วยโปรแกรม DSpace และให้บริการเผยแพร่สู่ผู้รับบริการผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทาง www.lib.tsu.ac.th ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลด้วยความสะดวก
รวดเร็วพร้อม ๆ กันทีละหลายคนโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่แล้ว การให้บริการในลักษณะคลัง
ปัญญานี้ยังจะช่วยถนอมรักษาต้นฉบับยืดอายุทรัพยากรสารสนเทศไม่ให้เกิดการช ารุดเสียหายภายใน
เวลาอันสั้นอีกด้วย  

อนุรักษ์  อยู่วัง และพิมพ์ร าไพ  เปรมสมิทธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการคลัง
สถาบันในห้องสมุดมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการคลังสถาบันในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในด้าน วัตถุประสงค์ นโยบาย งบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบ ทรัพยากรสารสนเทศ
ในคลังสถาบัน เทคโนโลยีที่ใช้ การให้บริการ วิธีการประชาสัมพันธ์ และการประเมินผล ตลอดจน
ปัญหาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการจัดการคลังสถาบัน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า คลังสถาบันส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดเก็บและให้บริการ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของประชาคมมหาวิทยาลัย  มีการก าหนด
นโยบายแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดสรรงบประมาณในด้านเทคโนโลยี และด้านการ
พัฒนาบุคลากร นอกจากนั้น คลังสถาบันทุกแห่งมีฝ่าย/งานภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการคลัง
สถาบัน จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์  บทความวิชาการ บทความวิจัย และ
รายงานการวิจัย ใช้โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ในการจัดการคลังสถาบัน ให้บริการผู้ใช้ทั้งสองกลุ่ม 
คือ ประชาคมมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป คลังสถาบันส่วนใหญ่ประเมินผลการจัดการและการ
ด าเนินงานคลังสถาบันโดยประเมินผลจากทั้งผู้ใช้บริการ และผู้ปฏิบัติงาน ส าหรับปัญหาที่ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยประสบในการจัดการคลังสถาบันมากที่สุด คือ ปัญหาด้านบุคลากร 

วีณา เนตรสว่าง และ สุรัตนา สังข์หนุน (2555) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาโปรแกรมระบบ
ฐานข้อมูลการจัดเก็บเอกสารส าหรับหน่วยงานการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงานเอกสารเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ การรับหนังสือ การ
ส่งหนังสือ การเก็บเอกสาร การสืบค้นข้อมูลเอกสารรวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการงาน
ด้านเอกสารให้มีความสะดวกรวดเร็วลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร  ลดการใช้แฟ้มกระดาษ ลด
พ้ืนที่การใช้ตู้ในการจัดเก็บเอกสาร ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ และลดขั้นตอนการท างานที่
ซ้ าซ้อนในระบบงานเอกสารแบบเดิมซึ่งผลจากการวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างและระบบงานการ
จัดเก็บเอกสารแบบใหม่ให้มีลักษณะการท างานคล้ายกับการจัดเก็บเอกสารระบบเดิม เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
สามารถเรียนรู้ และเข้าใจระบบได้ง่ายขึ้น  ส าหรับข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูล
เอกสารภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาการออกแบบนั้นใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 
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2007  ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการทดสอบโปรแกรมข้อมูลเอกสารเข้า และข้อมูลเอกสารออก โดยใช้
ข้อมูลเอกสารของภาควิชาคณิตศาสตร์ ปี 2556 ในการทดสอบประเมินประสิทธิภาพการท างานซึ่ง
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบระบบการท างานโดยคณะผู้วิจัยเป็นผู้ทดสอบและทดสอบระบบโดย
ใช้แบบสอบถามส าหรับประเมินความพึงพอใจในการใช้งานจริงจากเจ้าหน้าที่ภาควิชาคณิตศาสตร์  3 
คน และอาจารย์ จ านวน 7 คนซึ่งส าหรับผลการประเมินโปรแกรมทุกด้านในภาพรวมผู้ประเมินมี
ความพึงพอใจในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย=4.61) แสดงว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ใช้งานได้จริงและบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด รวมทั้งคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินทุกคนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู             

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล
ส าหรับครู และศึกษาความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การด าเนินการวิจัย 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
1.  ประชากร  และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ ใช้ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

ได้แก่ ครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559  
จ านวน 173 คน (ส ารวจเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559)   

1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้มาจากการ

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบใน
การจัดท าเอกสารส าหรับคลังสารสนเทศดิจิทัล และเป็นกลุ่มผู้ใช้ส าคัญของคลังสารสนเทศดิจิทัล ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มผู้ใช้งานระบบที่ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จ านวน 6 คน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน จ านวน 31 คน  รวม 37 คน และกลุ่มที่สอง คือกลุ่มของผู้ดูแล
ระบบ จ านวน 2 คน  
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ประกอบด้วย 

2.1 แบบสัมภาษณ์ความต้องการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล (ภาคผนวก ก) เป็น
ค าถามปลายเปิดที่ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคของระบบงานเดิม  ความต้องการ
ระบบ และความคาดหวังในประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่จะได้รับจากการพัฒนาระบบ 

2.2 ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  โดย
ในการพัฒนาระบบจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ ดังนี้ 

2.2.1 ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย 
2.2.1.1 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)  
2.2.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client)  
2.2.1.3 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

2.2.2  ซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย 
2.2.2.1  โปรแกรม Drupal Version 7.0 ส าหรับการพัฒนาระบบ 
2.2.2 .2  โปรแกรมภาษา PHP Version 5.6.22 ส าหรับ ใช้ ในการ เขียน

โปรแกรมบนเว็บไซต์ ในส่วนการค านวณ ประมวลผล เก็บค่า และท าตามค าสั่งต่างๆ  
2.2.2.3  โปรแกรม Filezilla ส าหรับการรับ-ส่งไฟล์ข้อมูลระหว่างเครื่อง Client 

กับ Server 
2.2.2.4  โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูลส าหรับโปรแกรม Drupal ไว้ติดต่อ

ระหว่างเว็บ และฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
2.2.2.5  Web Browser ที่ใช้ ได้แก่ Internet Explorer, Google Chrome, 

Firefox 
2.3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล ส าหรับสอบถามความ

คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง (ภาคผนวก ข)  โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Question) 
และแบบสอบถามปลายเปิด (Open- ended Question) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ข้อค าถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) 

ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลโดยเป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งค่าระดับความพึงพอใจ ออกเป็น 5 ระดับ ตาม
แนวลิเคิร์ท (Likert Scale) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
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เกณฑ์การประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ 
5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนน  ดังนี้ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545) 

4.51 - 5.00  แปลความว่า  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50  แปลความว่า  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.51 – 3.50 แปลความว่า  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.51 – 2.50 แปลความว่า  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 - 1.50  แปลความว่า  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
ทั้งนี้ข้อค าถามในตอนที่ 2 จะแบ่งเป็น 2 ชุด คือ ข้อค าถามส าหรับผู้ใช้งานระบบ 

และส าหรับผู้ดูแลระบบ ส าหรับผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วยการประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  ด้านการใช้งาน  ด้านเนื้อหา  และด้านการน าไปใช้ประโยชน์     
ส่วนผู้ดูแลระบบ จะมีการประเมินใน 4 ด้านเช่นกัน ได้แก่ ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  
ด้านการใช้งาน  ด้านเนื้อหา  และด้านการจัดการข้อมูล 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นค าถามปลายเปิดให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะของตนเองที่มีต่อระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล โดยเขียนเชิงพรรณนาตาม
ความเป็นจริงและตรงตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

 
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการสร้างและหาคุณภาพแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี้ 

3.1  ศึกษาเอกสาร  ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย รวมทั้ง
หลักการและวิธีการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  

3.2  ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เอกสาร บทความ และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามท่ีสอดคล้องกับงานวิจัย 
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3.3  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  

3.4 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและเสนอแนะ
เพ่ิมเติม 

3.5 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ค) 
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา ( IOC : Index  of Item 
Objective Congruence)  โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

3.5.1  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น (ภาคผนวก ง) ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พิจารณาว่า
แบบสอบถามสอดคล้องจุดประสงค์หรือไม่  โดยก าหนดคะแนนความเห็นดังนี้ 

+1  แน่ใจว่าแบบสอบถามสอดคล้องจุดประสงค์  
 0   ไม่แน่ใจว่าแบบสอบถามสอดคล้องจุดประสงค์  
-1   แน่ใจว่าแบบสอบถามไม่สอดคล้องจุดประสงค์  

3.5.2  น าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาค านวณจากสูตรการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ดังนี้ 

IOC  =   
N

R  

 
เมื่อ   IOC    แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบสอบถามกับจุดประสงค์ 

            R   แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
            N      แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 
3.5.3  ปรับแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 

3.6   จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลฉบับสมบูรณ์เพ่ือ
น าไปใช้จริง 
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4. การด าเนินการวิจัย 
ในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์

คอนแวนต์ ได้ใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) หรือ SDLC ซึ่งเป็น
วงจรที่แสดงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นล าดับขั้นในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วยระยะต่าง ๆ ดังนี้ 
(โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) 

ระยะที่ 1   การวางแผนโครงการ (Project Planning)  
ระยะที่ 2   การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  
ระยะที่ 3   การออกแบบระบบ (System Design)  
ระยะที่ 4   การน าระบบไปใช้ (System Implementation)  
ระยะที่ 5   การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 

4.1 การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
ในขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาและท าความเข้าใจปัญหาวิจัย รวมทั้งศึกษา

ความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1.1 การก าหนดปัญหา (Problem Definition) 
จากการที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานที่ด าเนินการอยู่ เป็นประจ า พบว่ามีปัญหาหนึ่งที่มี

ผลกระทบต่อกระบวนการท างานในภาพรวมของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  กล่าวคือ 
ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียน มีสารสนเทศและผลงานของครูค่อนข้างมาก โดยมีการจัดเก็บเอกสารเหล่านั้นอยู่
ที่ฝ่าย/งานของตนเอง  ยังไม่มีระบบการจัดเก็บที่เป็นส่วนกลางที่จะสามารถเรียกใช้หรือค้นคืนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการ รวมทั้งไม่มีระบบที่ได้มาตรฐานรองรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการของครู ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาระบบใหม่ข้ึนเพื่อน ามาช่วยในการท างานและ
แก้ปัญหาดังกล่าว นั่นคือ ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ เพ่ือเป็นคลังสารสนเทศกลาง ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเอกสารการ
ปฏิบัติงานของครู   

4.1.2 การก าหนดเวลาโครงการ (Project Schedule) 
การก าหนดเวลาของโครงการนี้ได้ก าหนดตามล าดับความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรม 

โดยเรียงล าดับก่อนหลัง ตามแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่  2 ก าหนดเวลาของโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา (สัปดาห์) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนโครงการ             

ส ารวจความต้องการเพื่อวิเคราะห์
ระบบ 

            

ออกแบบระบบ             
พัฒนาระบบ             

ทดสอบระบบ             

จัดท าคู่มือการใช้งาน             
จัดอบรมการใช้งาน             

น าไปใช้งานจริงและประเมินผล             
4.1.3 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลนั้น ผู้วิจัยได้

พิจารณาถึงความพร้อมด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยในที่นี้ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
4.1.3.1 ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility) ผู้วิจัยศึกษาแล้ว

พบว่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ มีครูฝ่ายคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานที่จะ
พัฒนา และสามารถดูแลรักษาระบบต่อไปในอนาคตได้  ในส่วนของฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายทาง
โรงเรียนมีความพร้อมด้านนี้แล้ว เนื่องจากมีการอัพเกรดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อยู่เสมอ และเมื่อปี
การศึกษา 2557 ทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้รองรับการใช้งานระบบงานของ
โรงเรียนทั้งหมด 

4.1.3.2 ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility) ต้นทุน
หรืองบประมาณส าหรับการพัฒนาระบบนั้น ทางโรงเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจากผู้วิจัยเลือกใช้
โปรแกรม Drupal ในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ ซึ่งเป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) ที่สามารถน ามาพัฒนาระบบได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

4.1.3.3 ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) ในด้าน
การปฏิบัติงานนั้น ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการพัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู เพ่ือเป็น
คลังข้อมูลกลางให้ครูได้เผยแพร่ผลงาน และเป็นแหล่งรวมสารสนเทศของโรงเรียนส าหรับการจัดเก็บ 
และค้นคืนอย่างเป็นรูปธรรม   
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4.1.3.4 ความเป็นไปได้ด้านเวลา (Schedule Feasibility) ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา 
และจัดตารางเวลาในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลตามที่ได้น าเสนอในส่วนของระยะเวลา
ของโครงการ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามล าดับดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาระบบงานปัจจุบัน และความต้องการที่จะปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากสังเกตในการปฏิบัติงาน และจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้ที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
รวมทั้งเป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า โดยสามารถสรุปได้ดังนี้   

4.2.1 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
เนื่องจากโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนแบ่งได้เป็น  6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย

บริหารจัดการ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบุคลากร  ฝ่ายกิจการนักเรียน  ฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการ
สอน และฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ให้ความเห็นตรงกันว่าแต่ละ
ฝ่ายมีข้อมูล เอกสาร และผลงานทางวิชาการของครูอยู่จ านวนไม่น้อย ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่  3 แสดงเอกสารและผลงานทางวิชาการของโรงเรียน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ประเภทเอกสาร รายละเอียดเอกสาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งานวิจัยในชั้นเรียน ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนอย่างน้อยปี

การศึกษาละ 1 เรื่อง 
ฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

บทความ บทความที่ลงในเซนต์ฟรังฯ สาร (ราย 3 เดือน) 
และปฐมนิเทศเชิงรุก (รายปี) 

ฝ่ายบริหารจัดการ 

คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือประกอบการปฏิบัติงานของแต่ละงานในโรงเรียน หัวหน้างานในแต่ละฝ่าย 

เอกสารการ
ประชุม/สัมมนา 

เอกสารที่ใช้ในการประชุม และสัมมนาต่าง ๆ ที่จัด
ขึ้นในโรงเรียน 

ฝ่ายบุคลากรหรือฝ่ายที่
จัดการประชุม/สัมมนา 

รายงานของ
สถานศึกษา 

- แผนพัฒนาโรงเรียน และรายงานประจ าปี   
- สารสนเทศโรงเรียน และรายงานประเมินตนเอง 
- รายงานผล/สถิติต่าง ๆ 

- ฝ่ายบริหารจัดการ 
- ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ 
- ทุกฝ่าย 

 
ส าหรับวิธีการจัดเก็บเอกสารเหล่านี้ คือ จัดเก็บไว้ที่ฝ่าย หรือผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ โดย

มีทั้งตัวเล่มเอกสาร และไฟล์เอกสาร  หากมองในภาพรวมของโรงเรียนจะเห็นว่าเอกสารกระจัด
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กระจายอยู่ทั่วไปตามผู้รับผิดชอบ หากต้องการใช้ข้อมูลต้องติดต่อกับผู้รับผิดชอบโดยตรง  ดังนั้นอาจ
ท าให้เกิดความล่าช้าในการค้นคืนข้อมูล  หาข้อมูลที่ต้องการไม่พบ ไม่ทราบแหล่งจัดเก็บข้อมูล เป็น
ต้น 

ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนเคยมีการรวบรวมผลงานของครูและเอกสารของโรงเรียนให้มีการ
เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน แต่เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานโดยตรง รวมทั้งไม่มี
ระบบในการจัดเก็บและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน จึงส่งผลให้การรวบรวมไฟล์เอกสารต่าง ๆ 
ไม่ต่อเนื่อง  ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถค้นคืนข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่วนตัว
เล่มเอกสารที่เก็บไว้ที่ตัวบุคคลนั้น เมื่อเวลาผ่านไปบางครั้งเกิดการสูญหาย ท าให้ข้อมูลขาดหายไป
บ้าง ทั้งหมดนี้จึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวพันและส่งผลกับประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในโรงเรียน 
หากมีระบบงานใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานของ
โรงเรียนต่อไปในอนาคต   

4.2.2 ความต้องการของผู้ใช้งาน  
จากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน

พบว่า ต้องการให้ระบบงานใหม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบอย่างถาวร แบ่งเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่ข้อมูล
ได้อย่างชัดเจน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว  และตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน   

ส่วนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดเก็บ อันเกิดจากความร่วมมือของครูผู้ปฏิบัติงานใน
ฝ่ายต่าง ๆ    ส่งผลงานเข้าสู่ระบบ เพ่ือให้เกิดการเผยแพร่ผลงานแก่บุคลากรครูในโรงเรียนและบุคคล
ทั่วไป ต้องเป็นผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย หรืองานส่งเสริมการศึกษาและการปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่มีเนื้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น โดยผลงานต้องผ่านการตรวจทาน ความถูกต้อง และครบถ้วน
จากเจ้าของผลงาน หรือผู้รับผิดชอบก่อนน าเผยแพร่ในคลังสารสนเทศดิจิทัล  

4.2.3 ความต้องการของระบบ 
จากความต้องการของผู้ ใช้ งาน สามารถสรุปเป็นความต้องการของระบบได้

ดังต่อไปนี้ 
4.2.3.1 ระบบต้องสามารถรวบรวมและจ าแนกหมวดหมู่ของสารสนเทศได้

ตามที่ก าหนด ได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน บทความ คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารการประชุม/สัมมนา 
และรายงานของสถานศึกษา ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่ผู้ใช้งานมักสืบค้นเพ่ือประกอบการ
ปฏิบัติงานหรือใช้ในการอ้างอิงอยู่บ่อยครั้ง 

4.2.3.2 ระบบต้องสามารถบันทึกและแก้ไข ไฟล์เอกสารที่จะน าเข้าคลัง
สารสนเทศดิจิทัลได้ 

4.2.3.3 ระบบต้องสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลของผู้ใช้ระบบได ้
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4.2.3.4 ระบบต้องสามารถตรวจสอบ ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ได ้
4.2.3.5 ระบบต้องสามารถค้นคืนสารสนเทศได้  
4.2.3.6 ระบบต้องสามารถอนุญาตให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ตามสิทธิ์ที่

ก าหนด 
4.2.4  กระบวนการท างานของระบบ  
ส าหรับกระบวนการท างานของระบบ ผู้วิจัยขอจ าลองด้วยแผนภาพกระแสข้อมูล 

(Data Flow Diagram) และแผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) 
4.2.4.1  แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) แสดงถึงกระบวนการหรือ

กิจกรรมที่ปฏิบัติการรวมถึงการแสดงความเคลื่อนไหวของข้อมูลในระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ดังภาพที่ 16 และ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 16 Context Diagram ของระบบคลังสามสนเทศดิจิทัลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
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ค าค้น

การขอดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
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รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม
รายละเอียดข้อมูลสมาชิก

 

ภาพที่ 16 Context Diagram ของระบบคลังสามสนเทศดิจิทัล 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
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ภาพที่  17 Diagram Level 0 ของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์

ผู้ดูแลระบบ

ครู บุคคลท่ัวไป

ผู้บริหาร

จัดการข้อมูล
เอกสาร

การลงเมทาดาทาของเอกสาร

การอัพโหลดเอกสารฉบับเต็ม

การเพ่ิม/แก้ไข/ลบเอกสาร

เมทาดาทาของเอกสาร

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม

D1

D2

D3 ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลเมทาดาทาของเอกสาร

รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม

ข้อมูลการแก้ไขเอกสาร

1

2

จัดการข้อมูล
สมาชิก

3

สืบค้นเอกสาร

การสร ้าง/เพ่ิม/แก้ไขข้อมูลสมาช ิก
รายละเอียดข้อมูลสมาชิก

รายละเอียดเอกสารD4 ข้อมูลการค้นคืนเอกสารD5

ค าค้น ค าค้น

ข้อมูลเอกสารที่ค้นได้ ข้อมูลเอกสารที่ค้นได้

4

ดาวน์โหลดเอกสาร
ฉบับเต็ม

D3 ข้อมูลสมาชิก

ไฟล์เอกสารฉบับเต็มD2

5

จัดท ารายงาน
การขอออกรายงาน

รายงานตามที่ร้องขอ

ข้อมูลการดาวน์โหลดD6

D3 ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลการค้นคืนเอกสารD5

ข้อมูลการดาวน์โหลดD6

การขอดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม เอกสารฉบับเต็มตามสิทธิ์

การขอดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม

รายละเอียดข้อมูลสมาชิก

การสร ้าง/เพ่ิม/แก้ไขข้อมูลสมาช ิก

ครู

การลงเมทาดาทาของเอกสาร
การอัพโหลดเอกสารฉบับเต็ม
ข้อมูลเมทาดาทาของเอกสาร

รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม

 
ภาพที่ 17 Diagram Level 0 ของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
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4.2.4.1  แผนภาพยูสเคส ( Use Case Diagram)   
แผนภาพประเภท  Use Case Diagram ของระบบคลังสามสนเทศดิจิทัล

โรงเรียนเซนต์ ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ แบ่งกลุ่มผู้ใช้ (user) ออกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ดูแลระบบ และ
ผู้ใช้งานระบบ ดังนี้ 

(1)  ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ครูคอมพิวเตอร์ และหัวหน้างานนโยบายและแผนมี
หน้าที่ ดังนี้ 

-  ติดตั้ง ดูแล ควบคุมในส่วนที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  
-  เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลของผู้ใช้ระบบ 
-  รวบรวม จ าแนกหมวดหมู่ของสารสนเทศได้ 
-  บันทึก  แก้ไข เพ่ิมเติม ลบ ไฟล์เอกสารที่จะน าเข้าคลังสารสนเทศ 
-  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ 
-  ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร 

(2)  ผู้ใช้งานระบบ สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มที่  1 บุคลากรในโรงเรียน หมายถึง ผู้บริหาร และครูภายในโรงเรียน  

สามารถใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลได้ ดังนี้ 
-  เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของตนเอง 
-  บันทึก แก้ไข เพ่ิมเติม ไฟล์เอกสารที่จะน าเข้าคลังสารสนเทศ 
-  ค้นคืนสารสนเทศ และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 

กลุ่มที่ 2 คือ บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ
เป็นบุคลากรของโรงเรียน  โดยสามารถค้นคืนสารสนเทศได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับ
เต็มได้ ดังภาพที่ 18 
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ภาพที่  18 แผนภาพประเภท  Use Case Diagram ของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
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4.3  การออกแบบระบบ (System Design)  
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยออกแบบระบบที่จะพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการที่ได้ระบุไว้

ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบ ซึ่งได้ออกแบบในส่วนต่าง ๆ ของระบบคลังสารสนเทศไว้ดังนี้  
4.3.1 การจัดหาระบบ ผู้วิจัยได้เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่เป็นโปรแกรมเปิดเผย

รหัส (Open Source Software) นั่นคือโปรแกรม Drupal และเพ่ิมเติมด้วย Bibliography Module 
ในการจัดการเนื้อหาดิจิทัล เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกโปรแกรม Drupal เนื่องจาก 

-  เป็นโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มเปิดเผยรหัส ท าให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดมา
ใช้งาน 

-  กระบวนการเชื่อมต่อข้อมูลสามารถท าได้ง่าย   
-  สามารถรองรับได้ทั้งการท าคลังเอกสารแบบเปิด และแบบเปิดบนฐาน OAI-PMH  
-  มีบุคลากรที่ดูแลงานด้านระบบ ที่มีความรู้ในการใช้โปรแกรมภาษา PHP และ 

MySQL ซึ่งท าให้สะดวกในการปรับแต่ง แก้ไขโปรแกรม  
-  มี Bibliography Module ที่รองรับเอกสารหลากหลายประเภท สามารถเลือก

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ และสามารถใช้งานได้ทันทีที่ติดตั้ง
โปรแกรม ไม่เสียเวลาในการสร้างใหม่ รวมทั้งสามารถปรับแก้ไขได้ตามต้องการ 

-  ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลที่น าเข้า ในมิติของชื่อเจ้าของผลงานและค าค้นให้
อัตโนมัติ พร้อมระบุจ านวนผลงาน ท าให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจน 

-  สามารถแก้ไขชื่อและค าค้นแบบทีเดียวได้ท้ังระบบ  
-  สามารถรวมชื่อเจ้าของผลงาน ที่อาจลงรายการไว้ไม่เหมือนกัน ให้เห็นเป็นบุคคล

คนเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการประมวลผลอย่างถูกต้อง 
4.3.2  การออกแบบฐานข้อมูล เป็นการออกแบบลักษณะโครงสร้างของข้อมูลที่จะ

เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เป็นระบบฐานข้อมูลสามารถท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows Server 
ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ท าการประมวลผลแบบ Online Processing ตลอด 24 
ชั่วโมง ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้ระบบงานผ่านทางเว็บเบราเซอร์  (Web Browser) โดยใช้ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้สามารถค้นหาสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วผ่านการจัดการสารสนเทศอย่าง
เป็นหมวดหมู่   

4.3.3  ออกแบบโปรแกรม ประกอบด้วย การออกแบบหน้าจอ ออกแบบฟอร์ม
ส าหรับการน าข้อมูลเข้า ออกแบบการติดต่อกับผู้ใช้  

4.3.4  การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยและการก าหนดสิทธิ์ในการใช้ระบบ 
เช่น การอ่าน การเพ่ิมเติม  การลบ การดาวน์โหลดข้อมูล เป็นต้น 
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จากภาพที่ 19 เป็นตัวอย่างหน้าจอหลักของคลังสารสนเทศดิจิทัล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส
ซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ของหน้าจอ ดังนี้ 

- ส่วนของโลโก้ และชื่อของคลังสารสนเทศดิจิทัล 
- ส่วนของเมนูต่าง ๆ เพื่อการใช้งานระบบ  
- ส่วนแสดงประเภทเอกสารที่ได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

ระบบ  
- ส่วนการยืนยันตัวตนของสมาชิก ส าหรับผู้ใช้งานระบบที่เป็นบุคลากรครูใน

โรงเรียน และส าหรับผู้ดูแลระบบ  
- ส่วนของที่อยู่ของโรงเรียนและการติดต่อกับผู้ดูแลระบบ 

 
 
 
 

คู่มือ 

การปฏิบัติงาน 

งานวิจัย 

ในชั้นเรียน 

บทความ 

คลังสารสนเทศดิจิทัล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ส่วนแสดงเมนูการใช้งานระบบ 

โลโก ้

เอกสารการ

ประชุม/สัมมนา 

รายงานของ 

สถานศึกษา 

ส่วนแสดงประเภทเอกสาร 

ส่วนยืนยัน

ตัวตนของ

สมาชิก 

เนื้อหาหน้าแรก 

ส่วนของที่อยูแ่ละการติดต่อผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่  19 ตัวอย่างหน้าจอหลัก คลังสารสนเทศดิจิทัลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
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จากภาพที่ 20 เป็นตัวอย่างหน้าจอแสดงผลของคลังสารสนเทศดิจิทัล โรงเรียนเซนต์ฟรัง
ซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่งจะเป็นรายชื่อเอกสารที่น าเข้ามาในคลังสารสนเทศดิจิทัล โดยจะมีการ
จัดเรียงอย่างเป็นระบบตามรูปแบบทางบรรณานุกรม และจ าแนกตามประเภทของเอกสารที่ ได้
ก าหนดไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือ 

การปฏิบัติงาน 

งานวิจัย 

ในชั้นเรียน 

บทความ 

คลังสารสนเทศดิจิทัล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ส่วนแสดงเมนูการใช้งานระบบ 

โลโก ้

เอกสารการ

ประชุม/สัมมนา 

รายงานของ 

สถานศึกษา 

ส่วนแสดงประเภทเอกสาร 

รายชื่อเอกสารแต่ละประเภท 

ส่วนของที่อยูแ่ละการติดต่อผู้ดูแลระบบ 

ภาพที่  20 ตัวอย่างหน้าแสดงผลตามรายชื่อเอกสารภายในคลังสารสนเทศดิจิทัล 
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จากภาพที่ 21 เป็นหน้าแสดงผลลัพธ์หรือรายการที่ได้จากการสืบคืนข้อมูล โดยผู้ใช้
สามารถเลือกว่าจะดูรายละเอียดเมทาดาทาของเอกสาร หรือจะดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งผู้ที่มี
สิทธิ์ในการดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม จะต้องเป็นบุคลากรของโรงเรียน ที่สามารถระบุตัวตน โดย
การกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได ้ 

 
4.4  การน าระบบไปใช้ (System Implementation)  
ในขั้นแรกระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลที่สร้างขึ้นจะได้รับการทดสอบเพ่ือให้เกิดความ

มั่นใจว่าสามารถด าเนินงานตรงตามที่ออกแบบไว้  เมื่อท าการทดสอบระบบจนมั่นใจว่าระบบนั้น
พร้อมที่จะน าไปติดตั้งเพ่ือใช้งานบนสถานการณ์จริงแล้ว จึงน าระบบไปติดตั้ง   

จากนั้นจะมีการจัดท าเอกสารคู่มือระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ทราบถึง
วิธีการใช้งาน การปฏิบัติงานกับระบบและการบ ารุงรักษาระบบ รวมถึงการน ามาใช้เพ่ือปรับปรุง
โปรแกรมในอนาคต  โดยแบ่งเป็นคู่มือของผู้ดูแลระบบ และคู่มือของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใช้งานระบบ 

ภาพที่  21 ตัวอย่างหน้าแสดงผลเมทาดาทาของเอกสารในคลังสารสนเทศดิจิทัล 

คู่มือ 

การปฏิบัติงาน 

งานวิจัย 

ในชั้นเรียน 

บทความ 

คลังสารสนเทศดิจิทัล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ส่วนแสดงเมนูการใช้งานระบบ 

โลโก ้

เอกสารการ

ประชุม/สัมมนา 

รายงานของ 

สถานศึกษา 

ส่วนแสดงประเภทเอกสาร 

รายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารที่ค้นคืนได้ 

 

ส่วนของที่อยูแ่ละการติดต่อผู้ดูแลระบบ 
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โดยจะมีทั้งตัวเล่มเอกสารและเอกสารออนไลน์ที่ประกอบอยู่บนเว็บไซต์ของระบบ ทั้งนี้เนื้อหาจะ
แตกต่างกันไปตามบริบทของการใช้งาน กล่าวคือ  

ถ้าเป็นคู่มือของผู้ดูแลระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลจะประกอบด้วย แนวทางในการดูแล 
และจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วิธีการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้เพ่ืออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
ในส่วนต่าง ๆ  เอกสารเกี่ยวกับชุดค าสั่งต่าง ๆ เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบข้อมูลเอกสาร การจัดการระบบ
สมาชิก การก าหนดประเภทเอกสารที่จัดเก็บ เป็นต้น  

ส่วนคู่มือของผู้ใช้งานระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล  จะสนับสนุนผู้ใช้ให้เข้าใจถึงข้ันตอนใน
การใช้งานระบบ อาทิ วิธีการเข้าสู่ระบบ การป้อนค าค้น วิธีการค้นคืน ล าดับขั้นตอนการประมวลผล 
จนได้รับข้อมูลที่ต้องการ   

หลังจากการติดตั้งระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลและทดลองใช้งานเป็นที่เรียบร้อยใน
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือจะมีการประเมินผลระบบภายหลังการติดตั้ง เพ่ือประเมินการ
ท างานของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผู้ใช้มีความพึง
พอใจต่อระบบมากน้อยเพียงใด 

 
4.5  การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance)  
หลังจากที่ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นี้ได้ถูกน าไปใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากพบ

ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการท างานของระบบงาน ผู้ดูแลระบบจ าเป็นต้องด าเนินการติดตาม
และแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงกรณีที่ข้อมูลจัดเก็บมีปริมาณมากข้ึน การขยายระบบเครือข่ายเพ่ือรองรับ
เครื่องลูกข่ายที่มีจ านวนมากขึ้น บางกรณีอาจจ าเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติม หากผู้ใช้มีความ
ต้องการเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานระบบไปสักระยะหนึ่ง เป็นต้น 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ ปีการศึกษา 2559 โดยในการเก็บข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

การเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 เป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือสอบถามความต้องการระบบของผู้ใช้งาน
ระบบ ได้แก่ ครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  ปีการศึกษา 2559 ในระดับผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่เป็นค าถาม
ปลายเปิด ให้ร่วมแสดงความคิดเห็นและความต้องการที่เป็นประโยชน์ ในการที่จะพัฒนาระบบคลัง
สารสนเทศดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการ 

การเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลหลังจากที่มีการติดตั้งและทดลองใช้งานระบบ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล โดยผู้ประเมิน   
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ในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้งานระบบที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการ จ านวน 6 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน จ านวน 31 คน  รวมทั้งสิ้น 
37 คน และกลุ่มที่สอง คือกลุ่มของผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน ซึ่งในการประเมินจะใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่ได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นผู้วิจัยจะรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง และท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 
6.  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

สถิติที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น จะใช้สถิติที่แสดงค่าร้อยละ (Percentage)  
ค่าเฉลี่ย )(X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยแบ่งตามตอนของแบบสอบถาม ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้อธิบายลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล  ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ ค่าเฉลี่ย )(X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
6.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  

 

X̅ =
∑x

N
 

 

    เมื่อ X̅ แทน ค่าเฉลี่ย 

   ∑x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
   N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

6.2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นค่าที่บ่งบองถึงการกระจาย
ของข้อมูล ซึ่งหาได้จากสูตร ดังนี้  
 

S𝐷  =   √
N∑x2 − (∑x)2

N(N − 1)
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  เมื่อ S𝐷 แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X แทน คะแนนแต่ละตัว 
   N แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

   ∑ แทน ผลรวม 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

จากการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ ซ่ึงมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครูโรงเรียนเซนต์ฟรัง
ซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ทั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการด าเนินการวิจัย เป็น 2 ตอน ได้แก่ 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา

เวียร์คอนแวนต์ 
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครูโรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
 
ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซา
เวียร์คอนแวนต์ขึ้นตามกระบวนการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle)       
5 ขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาระบบงานปัจจุบัน และความต้องการในการที่จะพัฒนา
ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห์ความต้องการระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

ปัญหาในการเรียกใช้ช้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนของระบบงานปัจจุบัน พบว่า 
เอกสารต่าง ๆ ถูกจัดเก็บไว้ที่ฝ่าย และผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ ซึ่งท าให้เอกสารกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
และมีทั้งที่เป็นไฟล์เอกสาร และตัวเล่มเอกสาร หากต้องการใช้ข้อมูลต้องติดต่อกับผู้รับผิดชอบ
โดยตรง ส่งผลให้บางครั้งเกิดความล่าช้า ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หาข้อมูลไม่พบ หรือในบางกรณีตัวเล่ม
เอกสารที่เก็บไว้ เมื่อเวลาผ่านไปบางครั้งเกิดการสูญหาย เป็นต้น  ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนเคย
มีการรวบรวมผลงานของครูและเอกสารของโรงเรียน  เพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน           
แต่เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานโดยตรง รวมทั้งไม่มีระบบในการจัดเก็บและการเผยแพร่
ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน จึงส่งผลให้การรวบรวมไฟล์เอกสารต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็น
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ปัจจุบัน  ทั้งหมดนี้จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในโรงเรียน   
ซึ่งหากมีระบบงานที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ย่อมเป็นการดี  และจะท าให้การด าเนินงานมีความ
คล่องตัวยิ่งขึ้น 

ส าหรับระบบงานใหม่ที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน
ต้องการ คือ  ต้องการให้ระบบงานใหม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบอย่างถาวรในรูปแบบดิจิทัล จัดเก็บ
เอกสารเป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจนตามปริมาณการใช้งาน ซึ่งผู้วิจัยจึงได้แบ่งประเภทเอกสารออกเป็น 
5 ประเภท ได้แก่ งานวิจัยในชั้นเรียน บทความ คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารการประชุม/สัมมนา และ
รายงานของสถานศึกษา  

ด้านการค้นคืนข้อมูลในระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลนั้น ผู้ใช้งานต้องการให้การสืบค้น
ข้อมูลเป็นไปอย่างง่าย สะดวก รวดเร็ว  และตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เมื่อค้นคืนแล้ว 
ผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากรของโรงเรียนต้องสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์จนสามารถสรุปเป็นความต้องการของระบบได้แล้ว 
จากนั้นผู้วิจัยจึงได้เริ่มพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล  ด้วยโปรแกรม Drupal version 7.0         
ใช้โปรแกรมภาษา PHP ส าหรับเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ ในส่วนการค านวณ ประมวลผล เก็บค่า 
และท าตามค าสั่งต่างๆ,  โปรแกรม Filezilla ส าหรับการรับ-ส่งไฟล์ข้อมูลระหว่างเครื่อง Client กับ 
Server, โปรแกรม MySQL ใช้จัดการฐานข้อมูลระบบ  และ Web Browser ที่ใช้ได้แก่ Internet 
Explorer, Firefox, Google Chrome ทั้งนี้ระบบได้แบ่งกลุ่มผู้ใช้ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้งานระบบ 
และผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 

1.  ผู้ใช้งานระบบ   คือ ผู้ที่สามารถสืบค้นสารสนเทศตามสิทธิ์การเข้าถึงได้ แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 บุคลากรในโรงเรียน หมายถึง ผู้บริหาร และครูภายในโรงเรียน  สามารถค้นคืน
สารสนเทศ และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 

กลุ่มที่ 2 คือ บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็น
บุคลากรของโรงเรียน  สามารถค้นคืนสารสนเทศได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 

ในการเข้าใช้งานระบบนั้น สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ “คลังสารสนเทศดิจิทัลโรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์” ที ่http://www.sf-repository.com  

ส าหรับการออกแบบหน้าจอของระบบนั้น ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

- โทนสีหลักของหน้าจอระบบ จะเป็นโทนสีเขียว ซึ่งเป็นสีของโรงเรียน มีตราสัญลักษณ์
ของโรงเรียนอยู่ที่มุมบนด้านซ้าย และตามด้วยชื่อของคลังสารสนเทศดิจิทัล  
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- มีเมนูหลัก 3 เมนู ได้แก่ “หน้าแรก”  “คลังสารสนเทศ” และ “คู่มือการใช้งาน” 
- มีไอคอนที่แสดงประเภทของเอกสาร เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการค้นคืน

สารสนเทศจากประเภทของเอกสาร ประกอบด้วย งานวิจัยในชั้นเรียน บทความ คู่มือการปฏิบัติงาน 
เอกสารการประชุม/สัมมนา และรายงานของสถานศึกษา ซึ่งเป็นเอกสารที่ผ่านการวิเคราะห์จากกลุ่ม
ผู้ใช้งานแล้วว่า มักต้องใช้อ้างอิง หรือใช้ประกอบในการปฏิบัติงาน หรือได้รับการสืบค้นอยู่บ่อยครั้ง  

- มีแถบให้พิมพ์ค าค้นอยู่ด้านบนของหน้าเว็บเพจ ท าให้ง่ายต่อการสืบค้น เนื่องจากเพียง
แค่พิมพ์ค าส าคัญ หรือหัวเรื่องลงไป ระบบก็จะท าการค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสามารถปรับ
ขนาดของตัวอักษรได้ตามความต้องการ 

- ทางด้านซ้ายมือของเว็บเพจ มีส่วนของการยืนยันตัวตน “User Login” ซึ่งหากเป็น
บุคลากรของโรงเรียนให้ Login เข้าสู่ระบบโดยการกรอก Username และ Password ของตนเอง 
ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยไม่ต้อง Login  

- ถัดลงมาด้านล่างจากส่วนการยืนยันตัวตน มีส่วน “Visitors” ที่แสดงจ านวนผู้เข้าเยี่ยม
ชมเว็บไซต์คลังสารสนเทศดิจิทัล โดยนับเป็นจ านวนครั้งของการเข้าชม 

- ส่วนด้านล่างของเว็บเพจ จะปรากฏชื่อของโรงเรียน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 
และอีเมล์เพ่ือติดต่อผู้ดูแลระบบ ในกรณีที่มีปัญหา หรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติม  โดยจะคงส่วนนี้ไว้
ในทุกหน้าของเว็บเพจ ดังภาพที ่22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่  22 แสดงหน้าจอ หน้าแรกของระบบ และส่วนของการ Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
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เมื่อ Login เข้ามาในระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอของผู้ใช้งานระบบ (ภาพที่ 23) และ
ผู้ใช้งานระบบสามารถตรวจสอบประวัติและผลงานของตนเองได้ที่ My account (ภาพท่ี 24) 

 
ภาพที่  23 แสดงหน้าจอแรกของระบบ หลังจากผู้ใช้งานระบบ Login เข้าระบบมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  24 แสดงหน้าจอประวัติและผลงานที่มีการบันทึกไว้แล้วของผู้ใช้งานระบบ 
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ส าหรับการค้นคืนสารสนเทศทั้งของบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลทั่วไป ระบบ
เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ค้นได้หลากหลายวิธี อาทิ  

- การค้นโดยการใช้ค าส าคัญหรือหัวเรื่อง   
- การค้นจากเมนู “คลังสารสนเทศดิจิทัล”   
- การค้นจากไอคอนประเภทเอกสาร  
- การค้นแบบ Advanced Search ที่ผู้ใช้งานสามารถระบุการค้นให้เละเอียดยิ่งขึ้น 

หรือมีเงื่อนไขในการค้น ดังภาพที ่25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  25 แสดงช่องทางที่สามารถสืบค้นสารสนเทศในระบบได้ 
 

ส่วนหน้าจอแสดงผลรายละเอียดของสารสนเทศที่ค้นคืนได้ จะแสดงผลตามเมทาดาทา
ของแต่ละเอกสาร  และแสดงไฟล์เอกสารฉบับเต็ม ซึ่งผู้ใช้งานจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับ
เต็มได้ โดยสิทธิ์การดาวน์โหลดนี้จะสามารถท าได้เฉพาะผู้ที่ Login เข้ามาในระบบเท่านั้น นอกจากนี้
ผู้ใช้งานยังสามารถเขียนข้อเสนอแนะ หรืออ่ืน ๆ เพ่ิมเติมส าหรับเอกสารนั้น ๆ ในส่วนของหัวข้อ Add 
new comment ดังภาพที ่26 
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ภาพที่  26 แสดงตัวอย่างหน้าจอแสดงผล ที่มีรายละเอียดทางเมทาดาทา ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม
ส าหรับการดาวน์โหลด และส่วนการเพ่ิมเติมส าหรับ comment 
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2.  ผู้ดูแลระบบ หมายถึง ครูคอมพิวเตอร์ และหัวหน้างานนโยบายและแผน สามารถ 
-  ติดตั้ง ดูแล ควบคุมในส่วนที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  
-  เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลของผู้ใช้ระบบ 
-  รวบรวม จ าแนกหมวดหมู่ของสารสนเทศได้ 
-  บันทึก  แก้ไข เพ่ิมเติม ลบ ไฟล์เอกสารที่จะน าเข้าคลังสารสนเทศ 
-  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ 
-  ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว หน้าจอจะต่างกับผู้ใช้งานระบบ โดยจะ
มีเมนูต่าง ๆ ด้านบน เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่ง แก้ไข ตั้งค่าและจัดการระบบการท างาน
ของคลังสารสนเทศดิจิทัลได้ ดังภาพที่ 27 
 

 
ภาพที่  27 แสดงหน้าจอที่เป็นหน้าแรกของผู้ดูแลระบบ 

 
ส าหรับการเพ่ิมเอกสารลงในคลังสารสนเทศดิจิทัล จะมีเมนู Add Content ซึ่งเป็นเมนู

ส าหรับการเพ่ิมเอกสารเข้าสู่ระบบคลังสารสนเทศ โดยในอันดับแรกให้เลือกประเภทเอกสาร จากนั้น
กรอกรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสารให้ครบถ้วน ตามเมนูที่แสดงด้านซ้ายมือ  ได้แก่ ชื่อ
เรื่อง ชื่อผู้แต่ง พิมพ์ลักษณ์  บรรณลักษณ์ ค าส าคัญ บทคัดย่อ  การแนบไฟล์ต้นฉบับ  เป็นต้น เพ่ือ
การแสดงผลที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน ดังภาพที ่28 
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ภาพที่  28 แสดงหน้าจอการเพ่ิมเอกสารเข้าสู่ระบบ 

 
หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดของเอกสาร ซึ่งจะมี

ความต่างกับผู้ใช้ระบบ คือ จะมีเมนูส าหรับการแก้ไขเพ่ิมขึ้นมา ดังภาพที่ 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  29 แสดงหน้าจอรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสาร 
ที่สามารถปรับแก้ไขได้ 
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ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิ์ และก าหนดบทบาทต่างๆ ของผู้ใช้งานระบบได้ โดยไป
ที่เมนู People ซึ่งจะมีระดับของผู้ใช้งานระบบให้เลือก 3 ระดับ โดยผู้ดูแลระบบสามารถก าหนดสิทธิ์
และบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ตามที่ต้องการ ดังภาพที่ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่ 30 แสดงหน้าจอของผู้ดูแลระบบในการจัดการสิทธิ์ และก าหนดบทบาทต่างๆ ให้ผู้ใช้งานระบบ 
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ตอนที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  
1. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์และเนื้อหาการวิจัย 

 จากการที่ผู้วิจัยได้น าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับ
ครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ที่ร่างไว้ให้ผู้เขี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน วิเคราะห์ความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์และเนื้อหาการวิจัย โดยแยกเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
ส าหรับผู้ใช้งานระบบ และแบบประเมินความพึงพอใจส าหรับผู้ดูแลระบบ สรุปได้ว่า ในการหา
ประสิทธิภาพค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์และเนื้อหาการวิจัยนั้นมีความ
สอดคล้องกัน เป็นที่ยอมรับและสามารถน าไปใช้งานได้ (ภาคผนวก จ) 

2.  ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่  
1)  กลุ่มผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และ

หัวหน้างาน จ านวนทั้งหมด 37 คน ได้ให้ทดลองใช้ระบบ และประเมินความพึงพอใจต่อระบบในด้าน
การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา และด้านการน าไปใช้ประโยชน์  

2)  กลุ่มผู้ดูแลระบบ  จ านวน 2 คน ได้แก่ หัวหน้างานนโยบายและแผน และครู
คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ กอปรด้ วย ด้านการออกแบบส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา และด้านการจัดการข้อมูล  

ทั้งนี้แบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
ข้อมูลและรวบรวมผลมาวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 4 
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ตารางที่  4 แสดงข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับผู้ใช้งานระบบ (N=37) 

ข้อมูลผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

รายการ จ านวนที่ตอบ
แบบสอบถาม 

คิดเป็นร้อยละ 

เพศ ชาย 4 10.81 

หญิง 33 89.19 

รวม 37 100.00 

ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 6 16.22 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 8 21.62 

หัวหน้างาน 23 62.16 

รวม 37 100.00 

อายุการท างาน 1 - 5  ปี  4  10.81 

6 - 10 ปี 6 16.22 

11 - 15 ปี 3 5.41 

16 - 20 ปี 10 32.43 

21 – 25 ปี 3 8.11 

26 – 30 ปี 5 13.51 

31 ปีขึ้นไป 5 13.51 

รวม 37 100.00 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 24 64.86 

ปริญญาโท 13 35.14 

รวม 37 100.00 

  
จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็น

ผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 89.19 และเพศชาย ร้อยละ 10.81   
ส่วนต าแหน่งจะเป็นหัวหน้างานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.16 รองลงมา คือหัวหน้า

กลุ่มสาระฯ คิดเป็นร้อยละ  21.62 และผู้ช่วยผู้อ านวยการ คิดเป็นร้อยละ16.22  
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุการท างาน 16 - 20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.43  

รองลงมา คือช่วงอายุงาน 6 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.22  
ส าหรับระดับการศึกษา จะเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

64.86 และระดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 35.14   
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ตารางที่  5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจ    
ของผู้ใช้งานระบบ 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  

1. การออกแบบหน้าจอ ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 4.57 0.65 มากที่สุด 
2. การเข้าถึงข้อมูลท าได้ง่าย และรวดเร็ว 4.68 0.47 มากที่สุด 

3. การแสดงข้อมูล/การแสดงผลที่หน้าจอภาพเหมาะสม 4.65 0.48 มากที่สุด 

4. สี พ้ืนหลัง รูปแบบ และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.54 0.56 มากที่สุด 

สรุปผลการประเมิน 4.61 0.54 มากที่สุด 

ด้านการใช้งาน  

5. ระบบมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ท าให้ค้นหาสะดวก
และเข้าถึงง่าย 

4.59 0.55 มากที่สุด 

6. ระบบแสดงผลข้อมูล เข้าใจง่าย และรวดเร็ว 4.76 0.43 มากที่สุด 

7. ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 4.54 0.51 มากที่สุด 

8. ระบบใช้งานง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน 4.73 0.45 มากที่สุด 

สรุปผลการประเมิน 4.66 0.49 มากที่สุด 

ด้านเนื้อหา 

9. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ 4.51 0.51 มากที่สุด 

10. ข้อมูลในระบบมีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 4.54 0.51 มากที่สุด 

11. ข้อมูลในระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 4.46 0.51 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.50 0.51 มาก 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

12. ระบบสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ได้ดีขึ้น 

4.65 0.48 มากที่สุด 

13. ระบบเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน และโรงเรียน 4.73 0.45 มากที่สุด 

สรุปผลการประเมิน 4.69 0.47 มากที่สุด 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 4.61 0.50 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จ านวน 37 คน 
พบว่า 

ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.54  แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด 

ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  แสดง
ว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 แสดงว่า 
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.47  แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ส าหรับภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.61  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50  แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  
1. การออกแบบหน้าจอ ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 4.50 0.71 มาก 

2. การเข้าถึงข้อมูลท าได้ง่าย และรวดเร็ว 4.50 0.71 มาก 

3. การแสดงข้อมูล/การแสดงผลที่หน้าจอภาพเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

4. สี พ้ืนหลัง รูปแบบ และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 3.50 0.71 ปานกลาง 

สรุปผลการประเมิน 4.13 0.53 มาก 

ด้านการใช้งาน 

5. ระบบมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ท าให้ค้นหาสะดวก
และเข้าถึงง่าย 

4.50 0.71 มาก 

6. ระบบแสดงผลข้อมูล เข้าใจง่าย และรวดเร็ว 4.50 0.71 มาก 

7. ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี 3.50 0.71 ปานกลาง 

8. ระบบใช้งานง่าย สะดวก และไม่ซับซ้อน 4.50 0.71 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.25 0.71 มาก 

ด้านเนื้อหา 

9. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ 4.50 0.71 มาก 

10. ข้อมูลในระบบมีความทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 4.00 0.00 มาก 

11. ข้อมูลในระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 4.50 0.71 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.33 0.47 มาก 

ด้านการจัดการข้อมูล 

12. การบันทึกข้อมูลในระบบท าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 4.00 0.00 มาก 

13. การแก้ไขข้อมูลในระบบท าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 4.50 0.71 มาก 

14. การลบข้อมูลในระบบท าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน 4.50 0.71 มาก 

15. การดูสถิติการใช้งานระบบ สะดวก เข้าใจง่าย  3.50 0.71 ปานกลาง 

สรุปผลการประเมิน 4.13 0.53 มาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 4.21 0.56 มาก 
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จากตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน พบว่า 
ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.53  แสดงว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับ
ผู้ใช้ อยู่ในระดับมาก 

ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 แสดง
ว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47  แสดงว่า 
ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก 

ด้านการจัดการข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  
แสดงว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการจัดการข้อมูล อยู่ในระดับมาก 

ส าหรับภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.21  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 แสดงว่า ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่

ในระดับมาก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์

คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟ
รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 173 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจส าหรับการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ จ านวน 6 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และหัวหน้างาน จ านวน 31 คน รวม 37 คน และกลุ่มของผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน จากการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบใน
การจัดท าเอกสารส าหรับคลังสารสนเทศดิจิทัล และเป็นกลุ่มผู้ใช้ส าคัญของคลังสารสนเทศดิจิทัล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์ความต้องการใช้ระบบของผู้ใช้ระบบ 
2. ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่ง

ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Drupal ส าหรับการพัฒนาระบบ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของผู้ใช้งานระบบ และ

ผู้ดูแลระบบ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ

คลังสารสนเทศดิจิทัลของผู้ใช้งานระบบ และผู้ดูแลระบบ คือ สถิติที่แสดงค่ าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย )(X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีส
ซาเวียร์คอนแวนต์ โดยมีผลสรุปจากการวิจัย ดังนี้ 

1.  ผลการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้ใช้งานระบบและส่วนของผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 

1)  ส่วนของผู้ใช้งานระบบ คือ ผู้ที่สามารถสืบค้นสารสนเทศตามสิทธิ์การเข้าถึงได้ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคลากรครูในโรงเรียน และกลุ่มบุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถเข้าไปใช้งาน
ระบบได้ ดังนี้ 

-  การเข้าสู่ระบบ ส าหรับผู้ใช้งานระบบที่เป็นบุคลากรครูของโรงเรียน ให้กรอก 
Username และ Password ก่อนการเข้าใช้งานระบบ เพ่ือเป็นการยืนยันตัวตนการเป็นสมาชิกของ
ระบบ และจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มในระบบได้ ส่วนผู้ใช้งานระบบที่เป็นกลุ่มบุคคล
ทั่วไป จะสามารถเข้าใช้ระบบได้เช่นกัน แต่จะไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 

- การค้นหา  ผู้ใช้งานระบบสามารถพิมพ์ค าค้นที่ต้องการค้นหาลงในช่อง Search  
ซึ่งมีการค้นโดยการใช้ค าส าคัญ  การค้นจากประเภทเอกสาร หรือการค้นแบบ Advanced Search  
ที่สามารถลงรายละเอียดต่าง ๆ ของเอกสารเพิ่มเติมลงไปได้   

- การแสดงผลการค้นหา จะแสดงผลด้วยรายละเอียดทางบรรณานุกรมของเอกสาร
นั้น ๆ โดยสามารถจ าแนกตามชื่อผู้แต่ง (Author)  ค าส าคัญ (Keyword)  ชื่อเรื่อง (Title)  ประเภท
ของเอกสาร (Type) และปีที่เผยแพร่ (Year) ได้ ซึ่งทั้งหมดจะจัดเรียงตามล าดับตัวอักษรหรือปีที่
น าเข้าเอกสารล่าสุดแล้วแต่กรณี 

-  การดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม เป็นสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ Login เข้าสู่ระบบเท่านั้น 
นั่นหมายถึง ผู้ใช้งานระบบต้องเป็นบุคลากรครูภายในโรงเรียน จึงจะมีสิทธิ์ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
ฉบับเต็มได้ 

- การแสดงความคิดเห็น ระบบเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานระบบที่เป็นกลุ่มบุคลากรครู
ของโรงเรียน สามารถแสดงความคิดเห็นในแต่ละเอกสารได้  ส่วนผู้ใช้งานระบบทั่วไปจะไม่มีส่วนนี้
ปรากฎให้เห็นในหน้าจอ 
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- การออกจากระบบ ผู้ใช้งานระบบที่ Login เข้าสู่ระบบ เมื่อใช้งานระบบเสร็จแล้ว 
ให้เลือก Log out ก่อน เพ่ือเป็นการออกจากระบบ 

2)  ส่วนของผู้ดูแลระบบ นอกจากจะมีเมนูต่าง ๆ และสามารถด าเนินการในระบบ
ได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานระบบในกลุ่มที่เป็นบุคลากรครูของโรงเรียนแล้ว ยังมีเมนูเพ่ิมเติมไว้ส าหรับการ 
ตั้งค่าและจัดการระบบการท างานของคลังสารสนเทศดิจิทัล สามารถปรับแต่งหน้าจอ แก้ไข เพ่ิมเติม 
ลบ ข้อมูลของผู้ใช้ระบบ และไฟล์เอกสารที่จะน าเข้าคลังสารสนเทศดิจิทัล รวมทั้งการก าหนดสิทธิ์
การเข้าใช้ระบบ เป็นต้น โดยผู้ที่ดูแลระบบต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อน และต้องไปก าหนดสิทธิ์การ
เข้าใช้ระบบให้เป็น administrator จึงจะปรากฎเมนูต่าง ๆ ให้เลือกใช้งานได้ตามท่ีต้องการ 

  
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียน

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
1) กลุ่มผู้ใช้งานระบบ ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และ

หัวหน้างาน จ านวนทั้งหมด 37 คน ได้ทดลองใช้ระบบ และประเมินความพึงพอใจต่อระบบในด้าน
การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
พบว่า ภาพรวมของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบทั้ง 4 ด้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50  แสดงว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 รองลงมาคือ ด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49  ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.61  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 และด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.51 ตามล าดับ 

2) กลุ่มผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน ได้แก่ หัวหน้างานนโยบายและแผน และครู
คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ กอปรด้วย ด้านการออกแบบส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ ด้านการใช้งาน ด้านเนื้อหา และด้านการจัดการข้อมูล มีความพึงพอใจต่อการ
ประเมินระบบทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.56  ทั้งนี้ด้านที่ได้รับความพึงพอใจมาก ได้แก่ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.47 รองลงมาคือด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.71  ส่วนด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ และด้านการจัดการข้อมูล ได้ผลการ
ประเมินเท่ากันคือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์

คอนแวนต์ขึ้นโดยน าแนวคิดของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน (Institutional Repository)  ซึ่งเป็น
แนวคิดในการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการที่สร้างขึ้นโดยสมาชิกของสถาบัน มีการจัดเก็บและ
เผยแพร่ในรูปแบบเนื้อหาที่เป็นดิจิทัล  รวมทั้งถือเป็นการสงวนรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน
ในคงอยู่ในระยะยาว (กุลธิดา  ท้วมสุข, 2554; สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2553) มาประยุกต์ใช้จัดเก็บ
เอกสารของโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จะประยุกต์ใช้
แนวคิดนี้ในการจัดท าคลังสารสนเทศสถาบันในระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย (Swan, 2014) 
แต่ผู้วิจัยได้น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในระดับโรงเรียน เนื่องจากเมื่อท าการศึกษาและ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง พบว่า โรงเรียนมีผลงานทางวิชาการและงานวิจัยในชั้นเรียนของครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทีส่ามารถจัดเก็บและเผยแพร่ได้เช่นเดียวกัน โดยเอกสารใน
คลังสารสนเทศดิจิทัลจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
เป็นแนวทางส าหรับการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูต่อไปในอนาคต  

ผู้วิจัยได้ เลือกใช้โปรแกรม Drupal ซึ่งเป็นโปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source 
Software) ในกลุ่มจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) มาพัฒนา
ระบบ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นคลังสารสนเทศดิจิทัลได้ เนื่องจาก
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบออนไลน์ได้หลากหลายระบบ มีการจัดการเอกสารที่
น าเข้าและแสดงผลได้ตามมาตรฐานดับลินคอร์เมทาดาทา เช่นเดียวกับโปรแกรมพัฒนาคลัง
สารสนเทศระดับสถาบันที่แพร่หลายอ่ืน ๆ ด้วยการติดตั้ง Bibliography Module ซึ่งเป็นโปรแกรม
เสริมที่รองรับการน าเข้าเอกสารดิจิทัลได้หลากหลายประเภท สามารถเลือกประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศหรือเพ่ิมเติมได้ตามความต้องการ และเมื่อผู้ใช้งานค้นคืนสารสนเทศ ระบบสามารถ
แสดงผลเมทาดาทาหรือรายการบรรณานุกรมของเอกสารได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้แนวคิดด้านการ
จัดการเอกสารโดยค านึงถึงเมทาดาทานี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของชลลดา  หงษ์งาม (2557) ที่มีการ
จัดการสารสนเทศดิจิทัล โดยมุ่งเน้นหลักของบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในการสร้าง
ระเบียนทรัพยากรสารสนเทศด้วยมาตรฐาน MODS (Metadata Object Description Schema) ใน
การพรรณาวัตถุสารสนเทศดิจิทัล (ชลลดา  หงษ์งาม, 2557) และงานวิจัยของบุญฤทธิ์  คงล าพูน 
(2556) ที่มีการจ าแนกหมวดหมู่ตามประเภทผลงาน และจัดเก็บไว้ในคลังสารสนเทศตามมาตรฐาน
การจัดเก็บของดับลินคอร์เมทาดาทา (บุญฤทธิ์  คงล าพูน, 2556) โดยงานวิจัยของทั้งสองท่านได้
พัฒนาระบบด้วยโปรแกรม Greenstone Digital Library และโปรแกรม DSpace ตามล าดับ ซึ่งถือ
ว่าเป็นโปรแกรมที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและนิยมใช้ส าหรับการพัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบัน 
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อย่างไรก็ตามจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าโปรแกรม Drupal ก็สามารถจัดการเอกสารที่น าเข้าและ
แสดงผลได้ตามมาตรฐานดับลินคอร์เมทาดาทาไม่ต่างกัน 

นอกจากนี้ โปรแกรม Drupal ยังมี OAI-PMH Module เพ่ือสร้างช่องทางเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบด้วยมาตรฐาน OAI-PMH ท าให้สามารถสืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลข้าม
ระบบกันได้ เป็นการสนับสนุนเรื่องการเข้าถึงข้อมูลโดยเสรี ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่งของ
การเป็นคลังสารสนเทศระดับสถาบัน หากแต่ในการพัฒนาระบบครั้งนี้จะมีเรื่องของลิขสิทธิ์ของ
เจ้าของผลงาน อาทิ งานวิจัยในชั้นเรียน บทความ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงเอกสาร
ด้วยโปรแกรมเสริม Permission ที่สามารถจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ได้หลากหลายระดับ สามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้
เพ่ิมเติมได้ไม่จ ากัด  สามารถก าหนดสิทธิ์และบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ตามที่ต้องการ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของของพัณณิดา  นันทะกาล (2557) และภัสรา อินทร์เล็ก (2558) ที่ให้มีการ
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ์การเข้าใช้ระบบและการเข้าถึงผลงานทางวิชาการของบุคคลภายในและ
ภายนอกหน่วยงานให้มีความแตกต่างกันกล่าวคือ บุคคลภายนอกไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับ
เต็มได้ (พัณณิดา  นันทะกาล, 2557; ภัศรา  อินทร์เล็ก, 2558)  

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับโปรแกรม Open Source ที่นิยมน ามาพัฒนาคลังสารสนเทศ
ระดับสถาบัน เช่น Dspace และ Eprints ซึ่งเหมาะส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนมาก 
เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการควบคุมการเข้าถึง การจัดการสิทธิ์การใช้งาน การค้นคืนเอกสาร
ดิจิทัล และสามารถท างานร่วมกับคลังข้อมูลประเภทอ่ืน ๆ ได้ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554a) แต่ข้อจ ากัด คือผู้ใช้งานจ าเป็นต้องมีความรู้เฉพาะในหลายด้าน เช่น 
ระบบปฏิบัติการที่เลือกใช้งาน การติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่ท างานร่วมกัน และการปรับแต่งค่าการใช้
งานของโปรแกรมทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง  ซึ่งมีความยากในการแก้ไข  และติดตั้ง เป็นต้น 
(Institutional Repository Share Blog, 2559) ส่วนโปรแกรม Drupal การติดตั้งไม่ซับซ้อน ไม่
จ าเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางมากนัก และมีความยืดหยุ่นของระบบค่อนข้างมาก จึงสามารถปรับแต่ง
ระบบได้ตามต้องการ 

คลังสารสนเทศดิจิทัลนับเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจส าหรับระบบการจัดเก็บเอกสาร
ของโรงเรียน เนื่องจากช่วยลดการใช้กระดาษ ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บเอกสาร ลดปัญหาการสูญหาย
ของเอกสาร อีกทั้งยังเป็นการรักษาเอกสารต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลให้คงอยู่กับโรงเรียนไปในระยะยาว 
และท าให้ครูเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา (วีณา เนตรสว่างและสุรัตนา 
สังข์หนุน, 2555) ซึ่งถือว่าโรงเรียนสามารถน าแนวคิดของคลังสารสนเทศระดับสถาบันมาประยุกต์ใช้
ในการจัดการเอกสารได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีมากขึ้น และยังสนองตอบกับงาน
ประกันคุณภาพโรงเรียน รวมทั้งนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นจึงส่งผลให้ผล
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การประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบที่มีต่อระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล มีระดับความพึงพอใจ
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 
แสดงว่าระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรม Drupal ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการเนื้อหา
ของเว็บไซต์นั้น สามารถน าไปใช้งานได้จริง และอาจถือเป็นโปรแกรมทางเลือกส าหรับองค์กรที่
ต้องการจะพัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบันได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะจากการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศ
ดิจิทัล และการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.  ข้อเสนอแนะจากการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
1)  ควรให้ความส าคัญกับการจัดการไฟล์เอกสารก่อนน าเข้าคลังสารสนเทศดิจิทัล 

โดยก าหนดให้มีรูปแบบการจัดการเอกสารขององค์กรในลักษณะเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลต่อไปในอนาคต เช่น การก าหนดฟอนต์มาตรฐานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ
ก าหนดสไตล์ (Style) ส าหรับการพิมพ์เอกสาร วิธีการบันทึกไฟล์เอกสาร การจัดการข้อมูลทาง
บรรณานุกรมให้เหมาะสมก่อนการจัดเก็บและเผยแพร่ เป็นต้น 

2)  ก าหนดการตั้งค่าในระบบให้ครูสามารถเพ่ิมผลงานของตนเองได้ และมีระบบ
การตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าขึ้นเผยแพร่ในคลังสารสนเทศดิจิทัล 

3)  พัฒนาระบบการแจ้งเตือนให้สมาชิกรู้ว่ามีข้อมูลใหม่เข้ามาในคลังสารสนเทศ
ดิจิทัล เพ่ือให้ระบบมีการน าไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4)  พัฒนาระบบการรายงานสถิติต่าง ๆ ของระบบได้อย่างชัดเจนและครอบคลุมทุก
การแสดงผล 

2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1)  การใช้โปรแกรมเปิดเผยรหัส (Open Source Software) ในกลุ่มจัดการเนื้อหา

ของเว็บไซต์ (Content Management System: CMS) ตัวอ่ืนในการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล 
เช่น Joomla 

2)  การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล โดยใช้เว็บเชิงความหมาย (Sematic Web) 

เพ่ือช่วยให้ระบบการสืบค้นและการเข้าถึงข้อมูลตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์ความต้องการในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู 
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แบบสัมภาษณ์ 
ความต้องการในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์............................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................................................................................................ 
วันที่สัมภาษณ์.................................................................................................................. 
ประเด็นค าถาม 
1. ข้อมูล/เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนใดบ้าง ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของท่าน ? 

............................................................................................................................. ............................ 

.........................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................ 
2. ท่านมีปัญหาหรืออุปสรรคในการเรียกใช้ข้อมูล/เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน อย่างไรบ้าง ? 

............................................................................................................................. ............................ 

............................................................................................................................. ............................ 

.................................................................................................... ..................................................... 

3. ท่านต้องการให้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู มีการจัดเก็บเอกสารหรืองานใดบ้าง ? 
......................................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................... ................................................................................... 

4. ท่านต้องการให้มีระบบการค้นคืนข้อมูลอย่างไรบ้าง ? 
........................................................................................................................... ..............................
............................................................................................................................. ............................ 
........................................................................ ................................................................................. 

5. ท่านคาดหวังว่าระบบนี้จะเป็นประโยขน์ต่อการปฎิบัติงานของท่านอย่างไรบ้าง ? 
............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ............................ 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล

ส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
จัดเก็บ รวบรวมผลงานทางวิชาการและเอกสารของโรงเรียนให้เป็นระบบ สามารถค้นหา และ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

2. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1   ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2   แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  

   โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยมีระดับความพึงพอใจให้          
   เลือกตอบ 5 ระดับ 

ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
3. การตอบค าถามของท่านถือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา

ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  โดยค าตอบของ
ท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ 

 
 นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล 

    นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง และตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ   หญิง      ชาย       
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ         หัวหน้ากลุ่มสาระฯ         

 หัวหน้างาน      อ่ืน ๆ (ระบุ) ..........................................    
อายุการท างาน   1 - 5  ปี            6 - 10 ปี          11 - 15 ปี    16 - 20 ปี 

                    21 – 25 ปี       26 – 30 ปี         31 ปีขึ้นไป 
     การศึกษา          ปริญญาตรี    ปริญญาโท      
ตอนที่ 2  แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  
 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  

1. การออกแบบหน้าจอ ใช้งานง่าย เมนูไม่ซบัซ้อน      
2. การเข้าถึงข้อมูลท าไดง้่าย และรวดเร็ว      

3. การแสดงข้อมูล/การแสดงผลที่หน้าจอภาพเหมาะสม      

4. สี พื้นหลงั รูปแบบ และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม      
ด้านการใช้งาน  

5. ระบบมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ท าให้สะดวกต่อการ
ค้นหา และเข้าถึง 

     

6. ระบบแสดงผลข้อมูลได้อยา่งเข้าใจง่าย และรวดเร็ว      
7. ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี      

8. ระบบใช้งานงา่ย สะดวกและไม่ซับซ้อน      
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

 มาก
ที่สุด 

 มาก
ที่สุด 

ด้านเนื้อหา 

9. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ      
10. ข้อมูลในระบบมีความทนัสมัยและเป็นปัจจบุัน      

11. ข้อมูลในระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน      
ด้านการน าไปใชป้ระโยชน์ 

12. ระบบสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

     

13. ระบบเปน็ประโยชน์ต่อตัวทา่นและโรงเรียน      
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ (ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล

ส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
จัดเก็บ รวบรวมผลงานทางวิชาการและเอกสารของโรงเรียนให้เป็นระบบ สามารถค้นหา และ
เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน และเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของครู โรงเรียน
เซนต์ฟรังซสีซาเวียร์คอนแวนต์ 

2. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น  
     ตอนที่ 1   แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ (ส าหรับผู้ดูแลระบบ) โดยมีระดับความ
พึงพอใจให้เลือกตอบ 5 ระดับ 

ตอนที่ 2   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
3. การตอบค าถามของท่านถือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา

ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โดยค าตอบของ
ท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ 

 

 

  
นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล 

    นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ (ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 

 
โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยการท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง และตรงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
ตอนที่ 1  แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียน
เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ (ส าหรับผู้ดูแลระบบ)                 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  
1. การออกแบบหน้าจอ ใช้งานง่าย เมนูไม่ซบัซ้อน      

2. การเข้าถึงข้อมูลท าไดง้่าย และรวดเร็ว      

3. การแสดงข้อมูล/การแสดงผลที่หน้าจอภาพเหมาะสม      
4. สี พื้นหลงั รูปแบบ และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม      

ด้านการใช้งาน  
5. ระบบมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ท าให้สะดวกต่อการ
ค้นหา และเข้าถึง 

     

6. ระบบแสดงผลข้อมูลได้อยา่งเข้าใจง่าย และรวดเร็ว      

7. ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี      
8. ระบบใช้งานงา่ย สะดวก และไม่ซับซ้อน      

ด้านเนื้อหา 
9. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ      

10. ข้อมูลในระบบมีความทนัสมัย และเป็นปัจจบุัน      
11. ข้อมูลในระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน      

ด้านการจัดการข้อมูล 
12. การบันทึกข้อมูลในระบบท าได้งา่ย ไม่ซบัซ้อน      

13. การแก้ไขข้อมูลในระบบท าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน      
14. การลบข้อมูลในระบบท าไดง้่าย ไม่ซบัซ้อน      

15. การดูสถิติการใช้งานระบบ สะดวก เข้าใจง่าย       
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ตอนที่ 2  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. อาจารย์ ดร.อรวรรณ  เชาวลิต 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

2. อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์  ช่างทอง 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

3. อาจารย์ศรา  หรูจิตตวิวัฒน์ 
ต าแหน่ง  อาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และหัวหน้างานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ฝ่ายทรัพยากร
เพ่ือการเรียนการสอน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินความความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์และเนื้อหา 
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แบบประเมินความสอดคล้องของข้อค าถาม  
การใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

กรุงเทพมหานคร 
 

เรื่อง การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัย นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล 
จุดประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้คลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
ค าชี้แจง 

1. เครื่องมือฉบับนี้ สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นท่าน ในฐานะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบสอบถาม ในงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
ระบบคลั งสารสนเทศดิจิทั ลส าหรับครู  โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
กรุงเทพมหานคร  ซี่งใช้เครื่องมือเป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลัง
สารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  โดยแบ่งเป็นแบบ
ประเมินส าหรับผู้ดูแลระบบ (Administrator) และ ผู้ใช้งานระบบ (User) 

2. ขอให้ท่านผู้เชี่ยวชาญท าเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน พร้อม
เขียนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยมีเกณฑ์ในการ
ตรวจพิจารณาข้อค าถาม ดังนี้ 
  ให้คะแนน  +1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง 

      ให้คะแนน  0     ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้อง 
      ให้คะแนน  -1    ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามไม่มีความสอดคล้อง 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ 
 

นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล 
    นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบประเมินความสอดคล้องของข้อค าถาม 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ (ส าหรับผู้ใชง้านระบบ) 
 

 
 ตอนที่ 1  ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

เพศ  

หญิง         
ชาย     

ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ             

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ             
หัวหน้างาน     

อ่ืน ๆ (ระบุ)      
อายุการท างาน 

1 - 5  ป ี     
6 - 10 ป ี     

11 - 15 ปี     

16 - 20 ปี      
21 – 25 ปี     

26 – 30 ปี     
31 ปีขึ้นไป     

การศึกษา 
ปริญญาตร ี     

ปริญญาโท     
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ตอนที่ 2  ข้อค าถามความพึงพอใจในการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู          
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์  

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  

1. การออกแบบหน้าจอ ใช้งานง่าย เมนูไม่ซบัซ้อน     
2. การเข้าถึงข้อมูลท าไดง้่าย และรวดเร็ว     

3. การแสดงข้อมูล/การแสดงผลที่หน้าจอภาพเหมาะสม     
4. สี พื้นหลงั รูปแบบ และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม     

ด้านการใช้งาน  
5. ระบบมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ท าให้สะดวกต่อการค้นหาและ
เข้าถึง 

    

6. ระบบแสดงผลข้อมูลได้อยา่งเข้าใจง่าย และรวดเร็ว     

7. ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี     
8. ระบบใช้งานงา่ย สะดวก และไม่ซับซ้อน     

ด้านเนื้อหา 

9. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ     
10. ข้อมูลในระบบมีความทนัสมัย และเป็นปัจจบุัน     

11. ข้อมูลในระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน     
ด้านการน าไปใชป้ระโยชน์ 

12. ระบบสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานไดด้ีขึ้น     
13. ระบบเปน็ประโยชน์ต่อตัวทา่น และโรงเรียน     

 

ลงชื่อ..................................................................... 

      (..........................................................................) 

        ผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินความสอดคล้องของข้อค าถาม 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ (ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
+1 0 -1 

ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้  
1. การออกแบบหน้าจอ ใช้งานง่าย เมนูไม่ซบัซ้อน     

2. การเข้าถึงข้อมูลท าไดง้่าย และรวดเร็ว     
3. การแสดงข้อมูล/การแสดงผลที่หน้าจอภาพเหมาะสม     

4. สี พื้นหลงั รูปแบบ และขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม     
ด้านการใช้งาน  

5. ระบบมีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ท าให้สะดวกต่อการ
ค้นหา และเข้าถึง 

    

6. ระบบแสดงผลข้อมูลได้อยา่งเข้าใจง่าย และรวดเร็ว     
7. ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี     

8. ระบบใช้งานงา่ย สะดวก และไม่ซับซ้อน     
ด้านเนื้อหา 

9. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ     

10. ข้อมูลในระบบมีความทนัสมัย และเป็นปัจจบุัน     
11. ข้อมูลในระบบครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน     

ด้านการจัดการข้อมูล 
12. การบันทึกข้อมูลในระบบท าได้งา่ย ไม่ซบัซ้อน     

13. การแก้ไขข้อมูลในระบบท าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน     
14. การลบข้อมูลในระบบท าไดง้่าย ไม่ซบัซ้อน     

15. การดูสถิติการใช้งานระบบ สะดวก เข้าใจง่าย      

 
ลงชื่อ..................................................................... 

      (..........................................................................) 

     ผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์และเนื้อหา 
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์และเนื้อหา  
ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ส าหรับผู้ใช้งาน 

ข้อที่ 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ คะแนน

รวม 
ค่า IOc สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์และเนื้อหา  
ของแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลส าหรับครู  

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

ข้อที่ 
คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ คะแนน

รวม 
ค่า IOc สรุปผล 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

3 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

8 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

11 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

12 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

14 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 

15 +1 +1 +1 3 1 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ฉ 
คู่มือการใช้งานคลังสารสนเทศดิจิทัลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
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คู่มือการใช้งานคลังสารสนเทศดิจิทัลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
(ส าหรับผู้ใช้งานระบบ) 

 

ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ได้รับการพัฒนาขึ้น
ด้วยโปรแกรม Drupal  โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1 บุคลากรในโรงเรียน หมายถึง ผู้บริหาร และครูภายในโรงเรียน  สามารถค้น
คืนสารสนเทศ และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 

กลุ่มที่ 2 คือ บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็น
บุคลากรของโรงเรียน  สามารถค้นคืนสารสนเทศได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ 

 
การเข้าใช้งานระบบ 

ในการเข้าใช้งานระบบให้เข้าไปที่เว็บไซต์ “คลังสารสนเทศดิจิทัลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีส
ซาเวียร์คอนแวนต์” ที่ http://www.sf-repository.com จากนั้นหากเป็นบุคลากรของโรงเรียนให้ 
Login เข้าสู่ระบบ โดยการกรอก Username และ Password ของตนเอง ส่วนบุคคลทั่วไปสามารถ
ใช้งานระบบได้โดยไม่ต้อง Login ดังภาพ 
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เมื่อ Login เข้ามาในระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอของผู้ใช้งานระบบ ดังภาพ 

 
 
 

ในกรณีที่เป็นบุคลากรของโรงเรียน สามารถตรวจสอบประวัติและผลงานของตนเองได้ที่
เมนู My account 
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การค้นหาสารสนเทศ 
  ส าหรับการค้นคืนสารสนเทศทั้งของบุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคลทั่วไป ระบบ
เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ค้นได้หลากหลายวิธี อาทิ  
 การค้นโดยการใช้ค าส าคัญ ซึ่งมีช่องให้ผู้ใช้งานกรอกค าส าคัญลงไป 
 การค้นจากเมนู “คลังสารสนเทศ” ซึ่งจะแสดงหน้าค้นหาเอกสาร รวมทั้งรายละเอียด

เอกสารจ าแนกตามชื่อผู้แต่ง (Author)  ค าส าคัญ (Keyword) ชื่อเรื่อง (Title) ประเภทของ
เอกสาร (Type) และปีท่ีเผยแพร่ (Year) ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกได้ตามความต้องการ 

 การค้นจากประเภทเอกสาร ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นคืนได้ตามประเภทของเอกสาร ได้แก่ 
งานวิจัยในชั้นเรียน บทความ  คู่มือปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา  และ
รายงานของสถานศึกษา โดยระบบจะจัดเรียงสารสนเทศไว้ตามตัวอักษรล าดับการน าเข้า
เอกสาร เอกสารที่น าเข้าล่าสุดจะปรากฏให้เห็นก่อน 

 หรือการค้นแบบ Advanced Search ที่สามารถลงรายละเอียดต่าง ๆ ของเอกสารเพิ่มเติม 
เพ่ือจ ากัดขอบเขตในการค้นคืน ดังภาพ  
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การแสดงผลการค้นหาสารสนเทศ 
ส่วนรายละเอียดสารสนเทศท่ีค้นคืนได้ จะแสดงตามเมทาดาทาของแต่ละเอกสาร  และแสดง

ให้เห็นไฟล์เอกสารฉบับเต็ม หากต้องการที่จะดาวน์โหลด ซึ่งสิทธิ์การดาวน์โหลดนี้จะสามารถท าได้
เฉพาะผู้ที่ Login เข้ามาในระบบเท่านั้น นอกจากนี้ยังสามารถเขียน Comment เพ่ิมเติมส าหรับ
เอกสารนั้น ๆ ได้อีกด้วย  
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การแสดงผลจากการค้นคืนสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
 ในเมนู “คลังสารสนเทศ” จะแสดงหน้าค้นหาเอกสาร รวมทั้งรายละเอียดเอกสารจ าแนก
ตามชื่อผู้แต่ง (Author)  ค าส าคัญ (Keyword) ชื่อเรื่อง (Title) ประเภทของเอกสาร (Type) และปีที่
เผยแพร่ (Year) ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกได้ตามความต้องการ ดังภาพ 

 
หน้าแสดงตัวอย่างเอกสารจ าแนกตามผู้แต่ง (Author)   

 

 
หน้าจอแสดงตัวอย่างเอกสารจ าแนกตามค าส าคัญ (Keyword) 
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หน้าจอแสดงตัวอย่างเอกสารจ าแนกตามชื่อเรื่อง (Title) 

 

 
หน้าจอแสดงตัวอย่างเอกสารจ าแนกตามประเภทเอกสาร (Type) 
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หน้าจอแสดงตัวอย่างเอกสารจ าแนกตามปีที่เผยแพร่ (Year) 

 
ส าหรับการค้นคืนสารสนเทศจากประเภทของเอกสารในระบบ ซึ่งแบ่งเป็น งานวิจัยในชั้น

เรียน  บทความ  คู่มือปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการประชุม/สัมมนา  และรายงานของสถานศึกษา 
สามารถค้นคืนได้โดยคลิกที่  “ไอคอนประเภทของเอกสารสาร” โดยการแสดงผลจะจัดเรียง
สารสนเทศล าดับการน าเข้าเอกสาร เอกสารที่น าเข้าระบบล่าสุดจะปรากฏให้เห็นก่อน ดังภาพ 

 
หน้าจอแสดงตัวอย่างสารสนเทศที่เป็นผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู 
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หน้าจอแสดงตัวอย่างสารสนเทศที่เป็นผลงานการเขียนบทความของครู 
 

 
หน้าจอแสดงตัวอย่างสารสนเทศที่เป็นคู่มือปฏิบัติงานของครู 
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หน้าจอแสดงตัวอย่างสารสนเทศที่เป็นเอกสารการประชุม/สัมมนา 

 

 
หน้าจอแสดงตัวอย่างสารสนเทศที่เป็นรายงานของสถานศึกษา 
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คู่มือการใช้งานคลังสารสนเทศดิจิทัลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 
(ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 

 

การเข้าใช้งานระบบ 
ในการเข้าใช้งานระบบให้เข้าไปที่เว็บไซต์ “คลังสารสนเทศดิจิทัลโรงเรียนเซนต์ฟรังซีส

ซาเวียร์คอนแวนต์” ที่ http://www.sf-repository.com จากนั้นให้ Login เข้าสู่ระบบ โดยการ
กรอกUsername และ Password  

ส าหรับผู้ดูแลระบบ เมื่อ Login เข้าสู่ระบบแล้ว หน้าจอจะต่างกับผู้ใช้งานระบบ โดยจะ
มีเมนูต่าง ๆ ด้านบน เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่ง แก้ไข ตั้งค่าและจัดการระบบการท างาน
ของคลังสารสนเทศดิจิทัลได้ ดังภาพ 
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การน าเข้าข้อมูล 
ส าหรับการน าเข้าข้อมูล จะมีเมนู Add Content ซึ่งเป็นเมนูส าหรับการเพ่ิมเอกสารเข้า

สู่ระบบคลังสารสนเทศ โดยในอันดับแรกให้เลือกประเภทเอกสาร จากนั้นกรอกรายละเอียดทาง
บรรณานุกรมของเอกสารให้ครบถ้วน ตามเมนูที่แสดงด้านซ้ายมือได้แก่ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง บทคัดย่อ
พิมพ์ลักษณ์  บรรณลักษณ์ ค าส าคัญ การแนบไฟล์ต้นฉบับ เป็นต้น เพ่ือการแสดงผลที่ชัดเจน ถูกต้อง 
และครบถ้วน ดังภาพ 

- เลือกเมนู Add Content 

- เลือก Biblio 
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- จากนั้นเลือกประเภทเอกสาร และเริ่มกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของเอกสาร โดยเริ่มตั้งแต่
การกรอกชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง บทคัดย่อ พิมพ์ลักษณ์  บรรณลักษณ์ ค าส าคัญ การ
แนบไฟล์ต้นฉบับ ตามล าดับของภาพ 
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- เมื่อกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เรียบร้อยแล้ว สามารถ Preview ดูก่อน จากนั้นให้กด 
Save เพ่ือเป็นการบันทึกข้อมูล 

 
 

หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดของเอกสาร ซึ่งจะมี
ความต่างกับผู้ใช้ระบบ คือ จะมีเมนูส าหรับการแก้ไขเพ่ิมขึ้นมา ดังภาพ 
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ผู้ดูแลระบบสามารถดู Content ทั้งหมดท่ีเพ่ิมเข้าไปในระบบได้ ที่เมนู Content และ
สามารถปรับแก้ไขข้อมูลได้ 

 
นอกจากนี้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิ์ และก าหนดบทบาทต่างๆ ของผู้ใช้งานระบบ

ได้ โดยไปที่เมนู People ซึ่งจะมีระดับของผู้ใช้งานระบบให้เลือก 3 ระดับ โดยผู้ดูแลระบบสามารถ
ก าหนดสิทธิ์และบทบาทของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มได้ตามท่ีต้องการ ดังภาพ 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือน า 
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  126 

 

 
 
 



  127 
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ภาคผนวก ซ 
เกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวทัศนีย์  ทรัพย์วิไล 

วัน เดือน ปี เกิด 21 เมษายน 2518 
สถานที่เกิด นครปฐม 

วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2541   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พ.ศ. 2556   ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 1289/34 ทวีบูรณ์เพลส ซอยจรัญสนิทวงศ์ 65 แยก 21 แขวงบางบ าหรุ เขต

บางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 
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