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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

56902304 : สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : คลังสารสนเทศดิจิทัล, คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาว ปิยวรรณ กอแก้ว: การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี ดอกพรม 

  
งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) พัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2) ประเมินความพึงพอใจระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ด้วยโปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ส าหรับการ
พัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล โปรแกรม Apache ส าหรับบริการเว็บไซต์ และโปรแกรม PostgreSQL 
ส าหรับจัดการฐานข้อมูล และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 53 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดเก็บและเผยแพร่เอกสารงานวิจัย
แล ะผล งาน ท างวิ ช าก าร  ได้ แ ก่  บ ท ค วาม ราย งาน วิ จั ย  ห นั งสื อ  ต า ร าข อ งบุ ค ล าก ร 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานระบบ 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ อาจารย์และ
บุคลากรของคณะฯ สามารถใช้งานระบบการลงทะเบียนสมาชิกและระบบการค้นหาสารสนเทศ 
2) ผู้ดูแลระบบ ได้แก ่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ สามารถใช้งานระบบการจัดการกลุ่มเอกสาร 
ระบบการบันทึกสารสนเทศ และระบบการรายงานสถิติการเข้าใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับดี ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.66 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

56902304 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : Digital Repository, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University 

MISS Piyawan KOKAEW: Development of Digital Repository of The Faculty of 
Veterinary Science, Mahidol University  Thesis advisor : Assistant Professor Phussadee 
Dokphrom, Ph.D. 

  
The objectives of this research were 1)  to develop digital repository of 

the Faculty of Veterinary Science, Mahidol University and 2)  to evaluate user 
satisfactions of the digital repository of the Faculty of Veterinary Science, Mahidol 
University. The researcher developed the system by following System Development 
Life Cycle ( SDLC) .  The development tools were DSpace, Apache web service 
software; and PostgreSQL database.  Mean and standard deviation were used to 
analyzed users satisfactions.  The research sample consisted of 53 persons, using 
purposive sampling technique. 

          The system was designed to store and dissiminate academic work 
which created by the Faculty’ s instructors and staff.  The users were divided into 
2 groups: administrators and general users. The administrators consisted of librarians 
from the Faculty of veterinary science library who managed the system.  The 
general users were instructors and staff of the Faculty who searched and 
downloaded full-text from the system.  The user satisfaction of administrator and 
general users were ‘Excellent’ (Mean = 4.86, S.D. = 0.18) and ‘Good’ (Mean = 4.04, 
S.D. = 0.66) respectively. 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิท ย านิ พ นธ์  ก าร พั ฒ นาระบ บ คลั งส ารสน เท ศดิ จิ ทั ล  คณ ะสั ต วแพ ท ยศาสตร์ 
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ให้โอกาสผู้วิจัยได้ท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และยังเสียสละเวลา ให้
ค าปรึกษา ให้ความรู้ ตลอดจนแก้ไข ตรวจสอบ และข้อคิดเห็นต่างๆ และอาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย 
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบแก้ไขในการพัฒนาระบบ เพ่ือท าให้
งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้
ค าแนะน าและข้อคิดเห็นเพื่อแก้ไขให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์วิทวัช วิริยะรัตน์ อาจารย์ ดร.อรวรรณ 
เชาวลิต และอาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ แก้ไข และให้
ค าแนะน าในการสร้างเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณนายกฤษฎา แก้วผุดผ่อง ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช านาญการพิเศษ 
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาระบบให้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลในการวิจัยเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการ
ประสานงาน และคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ ด้วยดีเสมอมา 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัย ขอขอบคุณมารดา พ่ีน้องในครอบครัวทุกท่าน ร่วมถึงเพ่ือนที่สนับสนุนและ
เป็นก าลังใจให้ผู้วิจัยท าวิทยานิพนธ์ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

  
  

ปิยวรรณ  กอแก้ว 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ หรือ “สารสนเทศ” (Information) มีความส าคัญในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน  การติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ ยนความรู้  ในหน่ วยงานเอกชน ภาครัฐ และ
สถาบันการศึกษา เพ่ืออ านวยความสะดวก ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ซึ่งสารสนเทศ
ต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อเวลาสถานการณ์ต่างๆ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) ทั้งนี้
บุคลากรในสถาบันการศึกษา มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน    
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ กระบวนการท างาน ให้เกิดการ
สร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่มีหน้าที่แตกต่างกัน 
โดยมีแหล่งให้บริการสารสนเทศ เช่น ห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศ หอจดหมายเหตุ หรือพิพิธภัณฑ์      
ที่มีหน้าที่รวบรวม จัดเก็บ และจัดการสารสนเทศให้ถูกต้อง เพ่ือให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็วและใช้งานร่วมกันได้  

สถาบันการศึกษามีการน าแนวคิด “คลังสารสนเทศระดับสถาบัน” เรียกภาษาอังกฤษ
อย่างเป็นทางการว่า “ Institutional Repository” หรือ IR มาใช้ให้ เหมาะสมในการรวบรวม
ทรัพย์สินทางปัญญา การสื่อสารทางวิชาการ และเผยแพร่เนื้อหาทางวิชาการ โดยเน้นรวบรวมผลงาน
ทางปัญญาของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ และให้บริการสารสนเทศ
ทางวิชาการในรูปแบบสื่อตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นฐานข้อมูลกลางที่สามารถค้นหาเอกสาร
งานวิจัยและผลงานวิชาการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถน าความรู้จาก เอกสาร
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในการพัฒนาคลังสารสนเทศต้องค านึงถึงความ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา ไม่ว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นกับ 
อินเทอร์ เน็ต ฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์โดยมุ่ งเน้นการเข้าถึ งได้อย่างเสรี ไม่ เสียค่าใช้จ่าย 
และสามารถท างานร่วมกับระบบอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ (วัชรี เพ็ชรวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข, 2554; 

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2553) 
จากการศึกษาสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ที่น าแนวคิดคลังสารสนเทศ

ระดับสถาบัน มาประยุกต์ใช้ เช่น คลังสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแอริโซนา (The University of 
Arizona Institutional Repository) ที่มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลให้สามารถท างานร่วมกัน
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ในสถาบันเพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย โดยมี การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการค้นหา และมีแนวคิดเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
(University of Arizona, 2015) ส าหรับประเทศไทย สถาบันการศึกษาที่มีการพัฒนาคลังสารสนเทศ
ระดับสถาบัน เช่น คลังปัญญาจุฬาฯ เพ่ือประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual 
Repository) ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศอันเป็นภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัย 
โดยรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย รวมถึงนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย จัดเก็บใน
รูปแบบดิจิทัล เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าวิจัย การต่อยอด การท างานร่วมกัน 
และเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558) 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของคลังสารสนเทศ
สถาบัน เช่น งานวิจัยเรื่อง คลังปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือรวบรวมผลงานวิชาการ
ของนิสิต อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเก็บและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ผู้สนใจ 
พร้อมทั้งอนุรักษ์ต้นฉบับทรัพยากรไม่ให้ช ารุดสูญหาย ให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลสะดวกรวดเร็ว โดย
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ (บุญฤทธิ์ คงล าพูน, 2556) และคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการจัดเก็บ จัดการ สงวนรักษา เผยแพร่และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางสังคมของมหาวิทยาลัย และสามารถเชื่อมโยงกับเครือข่าย
สารสนเทศดิจิทัลนานาชาติ ใช้ในการเรียนการสอนทางไกลและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (กัลยาณ ีศุภดิษฐ์, 2016) เป็นต้น 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล (Faculty of Veterinary Science,                   
Mahidol University) เป็นหน่วยงานระดับคณะที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7                
(พ.ศ.2538-2539) และระยะที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  จัดท าหลักสู ตรสัตวแพทยศาสตรบัณ ฑิ ตและวิทยาศาสตรบัณ ฑิ ต                          
(สัตวศาสตร์ประยุกต์ ) ซึ่ งทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร                    
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2541) เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2541 และมีการจัด     
การเรียนการสอนปี พ.ศ.2542 เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน การบริการ และงานวิจัย         
ทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาดูแลสุขภาพสัตว์ นอกจากนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์       
มีการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติการรวมทางด้านสัตวแพทยศาสตร์  ด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่า           
ณ กาญจนบุรี  วิทยาเขตกาญจนบุรี  ปัจจุบันมี การจัดโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายใน                    
ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณบดี โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร โรงพยาบาลสัตว์และสัตว์
ป่า ปศุปาลัน ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่าง
ถิ่นและสัตว์อพยพ ภาควิชาปรีคลีนิคและสัตวศาสตร์ประยุกต์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคและ
สาธารณสุข โดยมีวิสัยทัศน์ที่กล่าวว่า “เป็นองค์กรชั้นน ำและศูนย์กำรเรียนรู้ในด้ำนสัตวแพทยศำสตร์
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ระดับนำนำชำติ” มีพันธกิจหลักในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัย 
นวัตกรรม และการบริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ บนพ้ืนฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งมีสัญลักษณ์ที่แสดงถึงปรัชญาและวิสัยทัศน์ ดังรูปภาพที่ 1 และมีแผนยุทธศาสตร์         
พ.ศ. 2559–2562 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1 ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในระดับโลกและเพ่ือชุมชน/สังคมตาม
 แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว 
 Excellence in research with global and social impact: 
 One health approach  

ยุทธศาสตร์ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 Excellence in outcome-based education for graduates  

ยุทธศาสตร์ 3 ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการ 
 Excellence in professional services 

ยุทธศาสตร์ 4 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเพ่ือความผูกพันและ
    ความยั่งยืน 

 Excellence in management for engagement and 
  Sustainabili 
 

 

ภาพที่ 1 สัญลักษณ์ปรัชญาและวิสัยทัศน์  
ที่มา: (แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559–2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล., 2559) 

 
ห้องสมุดและคลังความรู้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล สังกัดส านักงาน

คณบดี เป็นแหล่งบริการทางวิชาการแก่อาจารย์ สัตวแพทย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา มีหน้าที่
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ จัดเก็บและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ
ในลักษณะต่างๆ มีบริการหลัก คือ บริการสารสนเทศที่มุ่งเน้นทางด้านสัตวแพทยศาสตร์และ 
สัตวศาสตร์ประยุกต์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยให้สามารถ
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ศึกษาหาความรู้และค้นคว้าด้วยตนเองได้  ในรูปแบบสื่อตี พิมพ์ต่างๆ ได้แก่  หนังสือ ต ารา 
วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ และบันเทิงคดี ให้บริการฝึกอบรมการใช้
งานห้องสมุดและสืบค้นฐานข้อมูล โดยมีผู้ใช้บริการ คือ อาจารย์ สัตวแพทย์ นักวิจัย บุคลากร และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ต้องการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ในเรื่องที่สนใจ 

ผู้วิจัยในฐานะบรรณารักษ์ห้องสมุดและคลังความรู้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พบว่า 
บุคลากรของคณะฯ มีการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบของบทความวารสารที่
ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งหนังสือ ต ารา นอกจากนี้ คณะฯ มีการจัดท า
วารสารวิชาการที่รองรับการตีพิมพ์งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย สัตวแพทย์
และบุคลากร ได้แก่ Journal of Applied Animal Science (JASS) ซึ่งมีก าหนดออก ทุก 4 เดือน 
เป็นวารสารสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางด้านการ  
สัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์ บนพ้ืนฐานการประสานและประยุกต์วิชาการสัตวแพทย์และ
การแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ และวารสารสัตวเลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตวป่า และ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ ตีพิมพ์เป็นรายปี ซึ่งรวบรวมบทความความรู้ต่างๆ เรื่องราวการถ่ายทอด
ประสบการณ์การท างาน การดูงาน การไปศึกษาต่อ จากอาจารย์ นักวิจัย สัตวแพทย์ และนักศึกษา
ของคณะฯ รวมถึงหนังสือ ต ารา ที่แต่งโดยอาจารย์ บุคลากรของคณะฯ ซึ่งห้องสมุดยังไม่มีการจัดเก็บ
เอกสารเหล่านี้ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ไม่สามารถให้บริการค้นหาข้อมูล รวมถึงต้องการ
สร้างระบบแบบแผนในการน าส่งเอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะฯ ซึ่งจะท า
ให้ห้องสมุดได้ข้อมูลในแต่ละปีครบถ้วน ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และความรู้ต่างๆ ได้ถูกน ามาใช้
ประโยชน์ 

ดังนั้นผู้วิจัย จึงน าแนวคิดคลังสารสนเทศระดับสถาบัน มาพัฒนาระบบคลังสารสนเทศ
ดิจิทัลให้เป็นแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและผลงานวิชาการทางด้านสัตวแพทยศาสตร์
และสัตวศาสตร์ประยุกต์ภายในคณะฯ โดยน าซอฟต์แวร์ในกลุ่มซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open 
Source Software: OSS) และโปรแกรมฟรีแวร์ (Freeware) ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย มาใช้พัฒนาระบบ 
ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ผลงานต่างๆ เพ่ือพัฒนางาน ศักยภาพ
ของบุคลากร พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร ความรู้ 
ที่ทันสมัย พร้อมแก้ปัญหาการจัดเก็บ ค้นหาเอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณะฯ 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เปิดกว้างการค้นหาข้อมูล การผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ต่ างๆ  และเป็ น การเผยแพร่ชื่ อ เสี ย งสร้ า งภ าพลั กษณ์ ที่ ดี ขอ งคณ ะสั ต วแพท ยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
  

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งออกเป็นขอบเขตของระบบและประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
3.1 ขอบเขตของระบบ  

  3.1.1 ประเภทของเอกสารที่จัดเก็บในระบบ 
  ระบบคลั งสารสนเทศดิจิทั ล คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล           
ผู้วิจัยก าหนดประเภทของเอกสารที่จัดเก็บในระบบ 2 ประเภท ดังนี้ 
   - บทความ ได้แก่ บทความรายงานวิจัย บทความวิชาการของบุคลากรใน
คณะสัตวแพทยศาสตร์  ที่ ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร ได้แก่ Journal of Applied Animal 
Science (JASS) วารสารสัตวเลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตวป่า และผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์  และบทความที่
ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใน ระดั บ ช าติ และน านาชาติ จ ากภ ายนอกที่ เป็ น ผล งานของบุ คล ากร 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
   - หนังสือ ต ารา ที่เป็นผลงานของบุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  3.1.2 ผู้ใช้ระบบ 
  ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ผู้วิจัย
ก าหนดขอบเขตการใช้ของผู้ใช้ระบบ เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
   - ผู้ดูแลระบบ คือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ สามารถดูแลและ 
   ใช้งานระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลได้ ดังนี้ 
    - สามารถก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ 
    - สามารถจัดหมวดหมู่ของเอกสารในระบบ 
    - สามารถก าหนดประเภทของเอกสารในระบบ 
    - สามารถก าหนดมาตรฐานการลงรายการสารสนเทศในระบบได้ 
    - สามารถบันทึก แก้ไข เพ่ิมเติม ย้าย ลบ สารสนเทศได้  
    - สามารถดูสถิติการใช้งานระบบ 
    - สามารถค้นหาสารสนเทศต่างๆ ในระบบได้ 
    - สามารถดาวน์โหลดสารสนเทศต่างๆ ในระบบได้ 
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    - สามารถดูข้อมูลรายงานสถิติการใช้งานระบบ 
   - ผู้ ใช้ งาน ทั่ ว ไป  คื อ  อาจารย์  บุ คล ากรคณ ะสั ต วแพทยศาสตร์ 
   สามารถใช้งานระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลได้ ดังนี้  
    - สามารถลงทะเบียนเพ่ือรับข่าวสารทางอีเมล์ 
    - สามารถค้นหาสารสนเทศต่างๆ ในระบบได้ 
    - สามารถดาวน์โหลดสารสนเทศต่างๆ ในระบบได้ 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2.1 ประชากรที่ ใช้ การศึกษา คือ  กลุ่ มผู้ ใช้ ระบบคลั งสารสนเทศดิจิทั ล            
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 กลุ่ม รวมจ านวน 172 คน ได้แก่ 1) อาจารย์ประจ า
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข และภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์    
จ านวน 76 คน 2) เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ        
จ านวน 34 คน 3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ จ านวน 16 คน 4) เจ้าหน้าที่ส านัก      
งานคณบดี จ านวน 42 คน และ 5) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ จ านวน 2 คน (ข้อมูลวันที่     
1 มีนาคม พ.ศ.2560 จากงานทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)  
  3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล    
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจ านวน 53 คน ท าการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้เกณฑ์ค่าร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) และท าการสุ่มตัวอย่าง 
แบบเฉพาะเจาะจง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
และภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 23 คน 2) เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม
โรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ จ านวน 10 คน 3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการ    
สัตวแพทย์ จ านวน 5 คน 4) เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี จ านวน 13 คน และ 5) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
และคลังความรู้ จ านวน 2 คน 
 
4. ประโยชน์ที่ได้รับ 

4.1 มีระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลที่เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ  และเผยแพร่เอกสาร
งาน วิ จั ย แล ะผล งาน ท างวิ ช าก ารส าห รับ อ าจารย์  นั ก วิ จั ย  สั ต วแพ ท ย์ แ ล ะบุ ค ล าก ร 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีประสิทธิภาพ 

4.2 อาจารย์ นักวิจัย สัตวแพทย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลเอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการได้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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5. นิยามศัพท์เฉพาะ 
5 .1 ก าร พั ฒ น าระบ บ  ห ม ายถึ ง  ก าร พั ฒ น าระบ บ ค ลั งส ารส น เท ศ ดิ จิ ทั ล 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการต่างๆ ของบุคลากรภายในคณะฯ 

5.2 คลังสารสนเทศดิจิทัล คือ แหล่งจัดเก็บและเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ นักวิจัย สัตวแพทย์ บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   
โดยให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการสืบค้น 
ให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้เอง ใช้งานง่าย ได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ได้ 

5.3 เอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ คือ บทความรายงานวิจัย บทความวิชาการ 
หนังสือ ต าราของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.4 ผู้ใช้งานทั่วไป คือ ผู้ใช้งานทั่วไปคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย สัตวแพทย์ บุคลากร โดยสามารถค้นหา อ่าน ดาวน์โหลด
สารสนเทศได้ 

5.5 ผู้ดูแลระบบ คือ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ดูแลระบบคลังสารสนเทศ
ดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาเป็น

แนวทางการศึกษาและพัฒนางานวิจัย ตามหัวข้อดังนี้ 
1. แนวคิดเก่ียวกับคลังสารสนเทศระดับสถาบัน (Institutional Repository: IR)  

  1.1 ความหมายคลังสารสนเทศระดับสถาบัน 
  1.2 คุณลักษณะที่ส าคัญของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน 
  1.3 ประโยชน์ของคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน 

2. มาตรฐาน Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting  
3. ความรู้เกี่ยวกับดับลินคอร์เมทาดาทา 

  3.1 เมทาดาทา (Metadata) 
  3.2 ดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata) 

4. ความปลอดภัย ลิขสิทธิ์ และการจัดการสิทธิดิจิทัล   
  4.1 ความปลอดภัย (Security) 
  4.2 ลิขสิทธิและการจัดการสิทธิดิจิทัล 

5. การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล 
  5.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
  5.2 โปรแกรมการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล  

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับคลังสารสนเทศระดับสถาบัน 

คลังสารสนเทศระดับสถาบัน ( Institutional Repository หรือ IR) ที่ หน่ วยงาน
สถาบันการศึกษาน ามาใช้ในการจัดเก็บสารสนเทศ โดยเรียกกันอย่างหลากหลาย เช่น คลังสารสนเทศ 
คลังข้อมูล คลังความรู้ หรือคลังปัญญาของสถาบัน คลังสารสนเทศมีประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล
เอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่างๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่สามารถค้นหาเอกสารงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการ อ านวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ใช้งานให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และ
เป็นการดึงความรู้จากเอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการต่อยอดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ 

8 
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(กุลธิดา ท้วมสุข, 2554; วัชรี เพ็ชรวงษ์, 2557; สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2553) ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา
ความหมาย คุณลักษณะ ประโยชน์ที่น ามาใช้และหน่วยงานที่มีการพัฒนาคลังสารสนเทศระดับ
สถาบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.1 ความหมายของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน 
 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ (2553) ได้กล่าวว่า คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน 

หมายถึง คลังเก็บทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล อันเป็นภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการจัดเก็บเป็น
ศูนย์รวม มีการสงวนรักษา และมีการจัดท าดัชนีที่ได้มาตรฐาน สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
เหล่านั้นได ้

สมาน ลอยฟ้า (2553) ได้กล่าวว่า คลังความรู้สถาบัน มีลักษณะเป็นคอลเลคชั่นใน
รูปแบบดิจิทัลที่มุ่งเน้นการรวบรวมและการสงวนรักษาผลงานทางวิชาการของบุคลากรสถาบัน ได้แก่ 
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่นๆ โดยจัดเก็บไว้ในแห่งเดียว เน้นการเก็บรักษาอย่างยั่งยืนถาวร
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการเข้าถึงแบบเสรี ไม่จ ากัดผู้ใช้ และการใช้ประโยชน์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  

Crow (2002) ได้กล่าวว่า คลังความรู้สถาบัน หมายถึง การจัดเก็บผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
  Lynch (2003) ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ควรมีการจัดเก็บข้อมูล 
โดยต้องมีการบริหารจัดการและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล ที่สถาบันการศึกษาสร้างขึ้น 
เพ่ือจัดเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรและการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบดิจิตอล 
  สรุปได้ว่า คลังสารสนเทศระดับสถาบัน (Institutional Repository) หรือเรียกย่อ
กันว่า IR คือ คลังสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ที่จัดเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของบุคลากรใน
สถาบัน ได้แก่ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ โดยมุ่งเน้นการสงวนรักษาอย่างยั่งยืนถาวร 
ให้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเหล่านั้นได้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน และใช้ประโยชน์จากผลงาน ส่งผลต่อชื่อเสียงและการยอมรับต่อสถาบัน  

1.2 คุณลักษณะที่ส าคัญของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน  
  Prosser (2003) ได้กล่าวถึง ลักษณะของคลังสารสนเทศระดับสถาบันว่า เป็นการ
จัดเก็บผลงานที่สร้างขึ้นโดยบุคลากรภายในสถาบัน โดยผลงานที่จัดเก็บจะไม่มีการลบทิ้งและ 
ต้องสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จัดเก็บได้ตลอดเวลา เป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ 
หลายประเภท ซึ่งจะสนับสนุนให้มีการท างานร่วมกัน และการเข้าใช้ได้อย่างเสรี 
  รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (2557) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ลักษณะของคลังสารสนเทศ
ที่ติดอันดับ TOP ของโลกว่า เป็นคลังสารสนเทศจะมีเว็บเพจและไฟล์ข้อมูลผลงานวิจัยจ านวนมาก
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และหลากหลาย ข้อมูลผลงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล การค้นหาสามารถ
สืบค้นได้จาก Google Scholar มีการเชื่อมโยงข้อมูลผลงานวิจัยจากเว็บอ่ืนๆ และ Social Media 
Sharing เช่น facebook, YouTube, Wikipedia และการท าให้คลังสารสนเทศเป็นที่นิยมจะต้องมี
น โยบาย  Open Access Policy ที่ ชั ด เจน เป็ นมาตรฐาน  โดยเฉพาะประเด็ นลิ ขสิ ท ธิ์ และ 
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ 
  Johnson (2002) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะการจัดท าคลังสารสนเทศระดับสถาบัน 
ดังนี้  
  1.2.1 เนื้อหาเป็นดิจิทัล (Digital Content) วัตถุประสงค์หลักของการจัดท าคลังเก็บ
สารสนเทศระดับสถาบัน คือ เพื่อเผยแพร่เอกสารและสารสนเทศต่างๆ ที่นักวิจัย อาจารย์ บุคลากรใน
หน่วยงานเป็นผู้ผลิตผลงานขึ้นในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงเอกสารอย่างสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
  1.2.2 เน้นงานที่สร้างโดยสมาชิกของสถาบัน ( Institutionally-Defined) เพ่ือเป็น
การสนับสนุงานวิจัยและเอกสารต่างๆ ของอาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานพร้อมผลักดันให้อาจารย์
และนักวิจัย เกิดความคิดต่อยอดในการสร้างผลงานวิจัยใหม่ๆ ให้กับหน่วยงานที่สังกัด 
  1.2.3 เนื้อหาทางวิชาการ (Scholarly Content) เนื้อหาที่น ามาจัดเก็บเน้นเนื้อหา
ทางวิชาการรวมถึงผลงานก่อนตีพิมพ์ ผลงานที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน บทความที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ และวรรณกรรมไม่ตีพิมพ์ 
  1.2.4 การสะสมเพ่ิมพูนและความยั่งยืน (Cumulative and Perpetual) เอกสารที่
จัดเก็บเข้าคลังเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรถอดถอน ลบออกจากคลัง ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น เช่น งานนั้นมี
การละเมิดลิขสิทธิ์ ท าให้การเป็นคลังเก็บจึงต้องพัฒนาเกณฑ์และนโยบาย รวมทั้งน าระบบการจัดการ
สิทธิ์ (Right Management) ในการอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาในคลังเก็บทั้งจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก รวมทั้งต้องมีระบบการสงวนรักษาผลงานและสามารถเข้าถึงได้ในระยะยาว 
  1.2.5 การท างานร่วมกันได้และการเข้าถึงแบบเปิด ( Interoperable and Open 
Access) คุณลักษณะที่ส าคัญประการหนึ่งคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน คือ การเข้าถึงแบบเปิด 
ซึ่งต้องมีปัญหาในการเข้าถึงน้อยที่สุด สามารถท างานร่วมกันได้และน าเทคนิคการเก็บถาวรแบบเปิด 
(Open Archives Initiative: OAI) มาใช้เพ่ือเป็นแนวทางการก าหนดมาตรฐานส าหรับการเก็บรักษา
ในเชิงบันทึกถาวร มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเมทาดาทาและสามารถสืบค้นเรียกใช้ข้อมูลข้ามระบบได้  
  สรุปได้ว่า คุณลักษณะที่ส าคัญของคลังสารสนเทศระดับสถาบัน ที่เด่นชัดและ
ลักษณะคล้ายคลึงในหน่วยงานการศึกษา คือ เป็นแหล่งจัดเก็บรวบรวมงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรในรูปแบบดิจิทัล ที่ให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึง ใช้งานสะดวก รวดเร็ว มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากคลังสารสนเทศอ่ืนๆ และเป็นการรวบรวมงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในหน่วยงาน



  11 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบันท าให้ได้รับประโยชน์ในการพัฒนางานของ
หน่วยงานและพัฒนาบุคลากร  

1.3 ประโยชน์ของคลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน 
  สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ (2553) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของการมีคลังสารสนเทศ
ระดับสถาบัน จะท าให้เกิดระบบการรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพร่เนื้อหาทางวิชาการในรูปแบบ
ดิจิทัลเป็นการรวมงานทางปัญญาของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยมาไว้ที่เดียวกัน ให้สามารถเข้าถึงได้
ทั่วโลก รวมถึงยังเป็นเสมือนตัวชี้วัดของคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย ท าให้มี
กระบวนทัศน์ใหม่ในการพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และเป็นการสื่อสารทางวิชาการ การจัดการความรู้ 
เป็นต้น   
  วัชรี เพ็ชรวงษ์ (2557) ได้จ าแนกประโยชน์ของคลังสารสนเทศระดับสถาบันไว้ 
3 ระดับ ดังนี้ 
  1.3.1 ประโยชน์ของคลังสารสนเทศสถาบันในระดับบุคคล เช่น เป็นทางเลือกหนึ่ง
ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ผลงานวิชาการน าไปใช้ประโยชน์           
เป็นเครื่องมือช่วยนักวิจัยและนักวิชาการจัดการผลงานวิชาการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
และเครื่องมือที่สนับสนุนการวิเคราะห์หาความเชี่ยวชาญของนักวิชาการ นักวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์จากผลงานวิชาการท่ีนักวิชาการนั้นสร้างสรรค์ข้ึน 
  1.3.2 ประโยชน์ของคลังสารสนเทศสถาบันในระดับสถาบัน เช่น เป็นแหล่งรวบรวม
เก็บรักษาทุนทางปัญญาของสถาบันให้มีความพร้อมต่อการใช้งานตลอดเวลา เป็นพ้ืนที่แสดงผลงาน
ทางวิชาการออนไลน์ของสถาบันที่เปิดให้บริการอย่างเป็นสาธารณะตลอดเวลา และสามารถเข้าถึงได้
ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ เป็นเครื่องมือที่สามารถสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนทางวิชาการของสถาบันได้ 
รวมถึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อน าไปบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน   
  1.3.3 ประโยชน์ของคลังสารสนเทศสถาบันในระดับสังคม เช่น คลังข้อมูลกลาง
ส าหรับการด าเนินการวิจัยเป็นการแก้ไขปัญหาการสื่อสารทางวิชาการที่อ านาจการสื่อสารถูกผูกขาด
ไว้ที่ส านักพิมพ์ แนวคิดคลังสารสนเทศท าให้สถาบันมีบทบาทเป็นส านักพิมพ์ที่ สามารถเผยแพร่
ผลงานที่สถาบันสร้างสรรค์ขึ้นได้เองและเป็นระบบเปิดสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรีไร้ข้อจ ากัด 
ท าให้เป็นแนวคิดท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจฐานความรู้   
  สรุปได้ว่า การพัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบัน เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการ
รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่เอกสารงานวิจัยและผลงานวิชาการต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมภายในองค์กรและบริการทางวิชาการส าหรับค้นหาเอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ต่างๆ มาอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานประหยัดเวลาการค้นหา สามารถเข้าใช้ได้อย่างรวดเร็วเข้าถึง
ไดทุ้กที่ทุกเวลา  
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2. มาตรฐาน Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 
มาตรฐาน  Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-

PMH) คือ มาตรฐานเปิดส าหรับการเก็บเกี่ยวเมทาดาทาของฐานข้อมูลระบบเปิด (metadata 
harvesting) ซึ่งท าให้สามารถค้นหาและเข้าถึงรายการเมทาดาทาของทรัพยากรทั้งหมดที่อยู่ใน
คลังข้อมูลดิจิทัล และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรระหว่างห้องสมุดต่างๆ ภายในเครือข่ายได้ 
เป็นมาตรฐานที่ก าลังได้รับความนิยมและแพร่หลายในสถานศึกษาและห้องสมุดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ในการพัฒนาคลังความรู้ คลังสารสนเทศระดับสถาบัน (IR) ให้สามารถติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอ่ืนๆ ได้ โดยมีเครื่องมือที่สนับสนุน OAI-PMH เช่น DSpace, Omeka, 
Greenstone, Fedora (Open Archives Initiative activies, 2017; เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง, 2557; 
เลิศชัย คงอ านวยศักดิ์, 2556) 

โดยหลักการแล้ว OAI-PHM เป็นโปรโตคอลที่ใช้เพ่ือเผยแพร่เนื้อหาในคลังข้อมูลและ 
ท าหน้าที่รวบรวมและเก็บเกี่ยวเมทาดาทา จากคลังข้อมูลเปิดอ่ืนๆ และน ามาพัฒนาเครื่องมือและ
บริการสืบค้นเนื้อหาที่สามารถค้นคืนข้อมูลได้จากหลายแหล่งในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้  OAI-PHM 
เป็นโปรโตคอลที่ท างานบนมาตรฐาน HTTP ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ
ใช้ภาษา XML เพ่ือแลกเปลี่ยนเนื้อหาระหว่างกัน โดยแบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนให้ข้อมูล (Data provider) และส่วนให้บริการ (Service provider) (Open Archives Initiative 
activies, 2017) 
  1. ส่วนให้ข้อมูล (Data provider) คือ คลังข้อมูลดิจิทัลแบบเปิดต่างๆ (Open 
repositories) ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีและเปิดเผยเนื้อหาที่รวบรวมไว้ในรูปแบบเมทาดาทา  
  2. ส่ วนให้ บริการ (Service provider) คือ  ตั วประสานงานระหว่างผู้ ใช้กับ
ส่วนข้อมูล (Data provider) ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ ท าให้ผู้ใช้สามารถค้นคืน
สารสนเทศที่ต้องการได้จากคลังข้อมูลต่างๆ โดยผู้ใช้ไม่ต้องทราบถึงแหล่งข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 
ช่วยลดเวลาในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งส่วนให้บริการนี้ท าหน้าที่รวบรวมหรือเก็บเกี่ยวเมทาดาทา 
จากคลังข้อมูลอื่นๆ มาจัดเก็บในฐานข้อมูลและสร้างบริการสืบค้นข้อมูลจากคลังข้อมูลต่างๆ  
 

 
ภาพที่ 2 หลักการท างานของแนวคิด OAI-PHM (University of Bath, 2003) 
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หลักการท างานของแนวคิด OAI-PHM คือ วิธีการสื่อสารระหว่างส่วนให้ข้อมูล (Data 
provider) และส่วนให้บริการ (Service provider) ซึ่งใช้แนวคิดในการร้องขอและการตอบสนอง 
โดยกลไก Harvester ที่อยู่ในส่วนการให้บริการท าหน้าที่ร้องขอข้อมูลที่ต้องการไปยังคลังข้อมูลเปิด    
เมื่อคลังข้อมูลได้รับค าร้องขอจะประมวลผลแล้วส่งคืนผลลัพธ์กลับไปยังส่วนให้บริการ ซึ่งผลลัพธ์ คือ 
เมทาดาทาที่แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่จัดก็บอยู่ในคลังข้อมูลนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อความภาษา 
XML และเมื่อส่วนให้บริการได้รับข้อมูลจะท าการบันทึกจัดเก็บชุดข้อมูลเมทาดาทานี้ ลงในฐานข้อมูล
ของส่วนให้บริการและให้บริการสืบค้นข้อมูลแก่ผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นคืนข้อมูลได้จากหลาย
แหล่งในเวลาเดียวกัน และเมื่อผู้ใช้ต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารฉบับเต็ม สามารถเชื่อมโยงไปยัง
แหล่งที่จัดเก็บข้อมูลได้ทันที่ 
 
3. ความรู้เกี่ยวกับดับลินคอร์เมทาดาทา 

3.1 เมทาดาทา (Metadata)   
เมทาดาทา คือ ข้อมูลที่ใช้บ่งชี้ บอกคุณลักษณะหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งมีอยู่

มากมายหลายลักษณะส าหรับงานห้องสมุด (พิชญา สาจันทร์, 2554) เมื่อเทคโนโลยีเวิลด์ไวด์เว็บ
เกิดข้ึนท าให้สารสนเทศในระบบเครือข่ายเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากและไม่ตรงตามความต้องการ ยากต่อ
การจัดเก็บ สืบค้น เรียกดู จึงต้องมีการท าก าหนดศัพท์ดรรชนีและจัดท ากลุ่มค าของเครื่องมือที่ค้นหา
ให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนาเมทาดาทาที่ ใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บ 
เมทาดาทาที่นิยมใช้ คือ ดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata) ที่เหมาะสมกับทรัพยากร
ประเภทหนังสือ วารสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, 2557; สุวันนา ทองสีสุขใส 
และคนอื่นๆ, 2552)   
  3.1.1 ประโยชน์ของเมทาดาทา 
  - ช่วยในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อความต้องการ
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและผลที่ได้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับค าสอบถาม 
  - ใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ให้สามารถค้นคืนข้ามระบบกันได้
และใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ 
  - ใช้ประโยชน์ในการระบุตัวตนของทรัพยากรสารสนเทศ โดยจะสามารถบอกชนิด 
ประเภท ข้อมูลทางกายภาพ ทรัพย์สินทางปัญญา ท าให้ผลการค้นคืนมีความเก่ียวพันธ์กัน 
  - ใช้ประโยชน์ในการจัดเก็บและรักษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบดิจิทัล  
ซึ่งแตกต่างจากการจัดเก็บในรูปแบบเดิมๆ ในพิพิธภัณฑ์สถานห้องสมุด เอกสารดิจิทัลจะไม่มีเปื่อย 
ผุพังตามกาลเวลาอย่างที่บันทึกในหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือภาพเขียน แม้แต่การจัดเก็บเสียงในยุคใหม่
แบบดิจิทัลก็สามารถเก็บรักษาคุณภาพเสียงของต้นฉบับแบบไม่ผิดเพ้ียนและที่ส าคัญเอกสารดิจิทัลที่
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ก ากับด้วยเมทาดาทาสามารถค้นคืนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนในต าแหน่งที่ปรากฏและ 
ดึงออกมาใช้งานได้ตามความต้องการ (ปริศนา มัชฌิมา, 2555)  
  3.1.2 จุดมุ่งหมายของการจัดท าเมทาดาทา 
  ปริศนา มัชฌิมา (2555: 13) ได้อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการจัดท าเมทาดาทาว่า      
การให้ความส าคัญในการจัดท าเมทาดาทาเริ่มแพร่หลายมากในยุคของการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
ให้บริการสารสนเทศผ่านเวิล์ดไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) ท าให้วงการสิ่งพิมพ์และ
สื่อสารมวลชน วิธีการสร้างสรรค์งาน การเผยแพร่ การบันทึกและค้นคืนสารสนเทศ ตลอดจนการ
น าเสนอสารสนเทศเปลี่ยนไปจากที่เคยเผยแพร่ในรูปสิ่งพิมพ์ กลายเป็นเผยแพร่ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
สารสนเทศท่ีเผยแพร่ผ่านเวิล์ดไวด์เว็บ ได้รับความนิยมและเพ่ิมปริมาณมากข้ึนอย่างรวดเร็วเป็นผลให้
เกิดความยุ่งยากในการค้นคืนเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ มีความจ าเป็นในการจัดท าเมทาดาทา
เพ่ือบอกคุณลักษณะและรายละเอียดของสารสนเทศเหล่านั้น เพ่ือให้ได้สารสนเทศตามลักษณะ
เฉพาะที่แท้จริงในแต่ละรายการ เป็นการน าไปสู่การค้นคืนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สามารถ
ก าหนดว่าต้องการสารสนเทศเก่ียวกับเรื่องอะไร ก็จะได้สารสนเทศในเรื่องนั้นๆ ซึ่งพบว่า หัวเรื่องหรือ
ค าส าคัญ (Keyword) ที่ผู้เขียนเว็บเพจ (Web Page) ใส่ไว้ที่เมทาแท็กในส่วนบน (Head) ของเอกสาร
เอ็ชทีเอ็มแอล (HTML) เป็นเมทาดาทาของสารสนเทศในเรื่องนั้นๆ เพ่ือเป็นดรรชนีในการค้นคืนข้อมูล
จากเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อความหรือค าส าคัญต่างๆ ที่ใส่ไว้ในเมทาแท็กจะไป
ปรากฏตามหน่วยบริการค้นหาข้อมูล (Search Engines)  

3.2 ดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata) 
ดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata) คือ การอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลหรือ

การพรรณนาวัสดุสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางบรรณานุกรมและลักษณะทางกายภาพอย่าง
มีโครงสร้างและมีแบบแผน เพ่ือให้ข้อมูลนั้นสามารถท างานร่วมกันเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกันได้ 
ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ ในปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศมีรูปแบบหลากหลาย       
มีความซับซ้อนในการน าเสนอและมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมทาดาทาจึงเป็นวิธีการ  
ลงรายการที่เหมาะสมกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบ
ดิจิทัลหรืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหลักเกณฑ์การลงรายการจะมีความแตกต่างกัน การลงรายการด้วย
มาตรฐานเมทาดาทาที่เป็นสากลจึงมีความส าคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันด้วย 

คณะท างานดับลินคอร์ ประกอบด้วย บรรณารักษ์  นัก เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผู้ท างานด้านสร้างข้อมูลในเว็บของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลียและหลายประเทศ
ในยุโรปต่างประสบปัญหาและเห็นว่าการสร้างสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องมีการก าหนดค า
จ ากัดความตามมาตรฐาน เพ่ือช่วยให้สืบค้นสารสนเทศได้เนื้อหาตรงกับความต้องการได้ในปี 



  15 

ค.ศ.1995 คณะท างานดับลินคอร์จึงได้ประชุมกันครั้งแรกที่เมืองดับลิน รัฐโอไฮโอ และก าหนดชุด
หน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย ส าหรับใช้พรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือให้เจ้าของผลงานจัดท า 
เมทาดาทาด้วยตนเองและสามารถสืบค้นร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างระบบ  (ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552) 

ดับลินคอร์เมทาดาทาจึงเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศประกอบด้วย 
15 หน่วยข้อมูลย่อย (Elements) ส าหรับใช้พรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือให้เจ้าของผลงานจัดท า 
เมทาดาทาด้วยตนเอง และสามารถสืบค้นร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างๆ ระบบดับลินคอร์ได้รับการ
น าไปใช้อย่างกว้างขวางในโสตทัศนวัสดุรูปแบบดิจิทัล เช่น วัสดุภาพ วัสดุเสียง ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งมี
คุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหนังสือและวารสารจึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ  
สื่อโสตทัศนวัสดุรูปแบบดิจิทัล เน้นขยายดับลินคอร์ 15 หน่วยข้อมูลย่อย (Elements) แบบแผน
เฉพ าะส าห รั บ วั ส ดุ ดิ จิ ทั ลป ระ เภ ท สื่ อ โสตทั ศน์  (Scheme) RDF (Resource Description 
Framework) (จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, 2557) 

จุดประสงค์การใช้ดับลินคอร์เมทาดาทา คือ การสร้างเกณฑ์ให้เจ้าของผลงานจัดการ
เนื้อหาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง คล้ายกับการสร้างแนวมาตรฐานเพ่ือการเขียนรายงาน
วิชาการที่ประกอบด้วยหัวข้อ การก าหนดบทล าดับเนื้อหาแบบแผนการอ้างอิง เชิงอรรถและ
บรรณานุกรม การก าหนดค าส าคัญและการเรียบเรียงบทคัดย่อส าหรับการสร้างผลงานเพื่อเผยแพร่ใน
อินเทอร์เน็ตมีการใช้มาตรฐานส าหรับการจัดการข้อมูล ได้แก่ เอชทีเอ็มแอล (HTML) เอ็กซ์เอ็มแอล 
(XML) และอาร์ดีเอฟ (RDF) รวมทั้งการขยายความด้วยการเขียนโปรแกรมระบุให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแต่ละหน่วยและด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ 
มัลติมีเดียที่บันทึกในแฟ้มข้อมูลหลากหลาย การใช้ภาษาก ากับเพ่ิมเอ็กซ์เอ็มแอล ท าให้เข้าใจ
ลักษณะเฉพาะของข้อมูลแต่ละหน่วย มาตรฐานดับลินคอร์เมทาดาทาจึงเป็นมาตรฐานที่ก าหนด
ค าอธิบายเพื่อให้การใช้ภาษาก ากับเพ่ิมเป็นระบบเดียวกัน (ปริศนา มัชฌิมา, 2555) 
  3.2.1 องค์ประกอบดับลินคอร์เมทาดาทา 
  - เมทาดาทาเชิงพรรณนา (Descriptive Metadata) เป็นการบรรยายรายละเอียด
ทางบรรณานุกรมและเนื้อหาของสารสนเทศบนเว็บหรือเรียกว่าเอกสารดิจิทัล ได้แก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง 
ปีพิมพ์ หัวเรื่อง เพ่ือใช้ในการสืบค้นและเรียกดูข้อมูล 
  - เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง (Structure Metadata) เป็นการอธิบายลักษณะ
โครงสร้างหรือการจัดล าดับความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของเอกสารดิจิทัล ได้แก่ การจัดเรียงล าดับ
หน้า จ านวนหน้า/บน/ตอน การจัดความสัมพันธ์ของหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์ จัดโครงสร้างของ
เว็บไซต์และข้อมูลการอธิบายประเภทของเอกสารดิจิทัล เช่น บทความวารสาร รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ใช้ส าหรับการเชื่อมโยงวัตถุหรือบางส่วนของวัตถุที่แตกต่างกันเข้าไว้ด้วยกัน 
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  - เมทาดาทาเชิงบริหาร (Administrative Metadata) เป็นข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
จัดการและบ ารุงรักษาข้อมูลดิจิทัล ประกอบด้วยข้อมูลหลัก 2 ส่วน คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง
เอกสาร เช่น การก าหนดค่าความละเอียด รูปแบบไฟล์ วิธีการบีบอัดข้อมูล วันที่แปลงข้อมูลและ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เอกสาร เช่น การแจ้งสิทธิการเข้าใช้ อัตราค่าใช้จ่าย เพ่ือใช้ในการจัดการ
สารสนเทศและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล  
  3.2.2 หน่ วยข้อมูลย่ อยส าหรัยการลงรายการเอกสารดิจิทั ล  (Elements) 
มีมาตรฐานการลงรายการสื่อดิจิทัลของดับลินคอร์เมทาดาทา 15 หน่วยข้อมูลย่อย (ตารางท่ี 1) ดังนี้  
 

ตารางที่ 1 สรุปอธิบายหน่วยข้อมูลย่อยส าหรับดับลินคอร์เมทาดาทา (Elements) 

หน่วยข้อมูลย่อย ค าจ ากัดความ ค าอธิบาย 
Title ชื่อเรื่อง / ชื่อผลงาน ชื่อของทรัพยากรที่ใช้อย่างเป็นทางการ 

Creator เจ้าของงาน ผู้ รับผิดชอบ
การจัดเนื้อหาของทรัพยากร 

ตัวอย่างของเจ้าของงานรวมถึงบุคคล องค์กร 
หรือหน่วยบริการ โดยทั่วไปชื่อเจ้าของงาน
ควรใช้ชื่อที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 

Subject หัวเรื่อง ค าส าคัญ หัวเรื่องจะแสดงด้วยค าส าคัญ  วลีส าคัญ   
หรือเลขหมู่ที่อธิบายหัวข้อทรัพยากร  

Description ข้อความบรรยายเนื้อหา ตัวอย่างลักษณะรวมถึง บทคัดย่อ สารบัญ 
และการอ้างอิง การใช้รูปภาพแทนเนื้อหา
หรือการบรรยายเนื้อหาทรัพยากร 

Publisher ส านักพิมพ์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ก ารผ ลิ ต ท รั พ ย าก ร  เช่ น 
ส านักพิมพ์ รวมถึงบุคคล องค์การหรือหน่วย
บริการโดยทั่วไป ชื่อส านักพิมพ์ควรใช้ชื่อที่
ปรากฏเป็นรูปธรรม 

Contributor ผู้ร่วมงาน ผู้รับผิดชอบการผลิตเนื้อหาทรัพยากร รวมถึง
บุคคล องค์การหรือหน่วยบริการโดยทั่วไป         
ชื่อส านักพิมพ์ควรใช้ชื่อที่ปรากฏเป็นรูปธรรม 

Date ปีที่ผลิต ปีที่ เกี่ยวของกับการผลิตหรือการได้มาซึ่ง
เอกสารดิจิทัลหรือสื่อนั้นๆ 

Type ประเภท ประเภทของลักษณะเนื้อหาของทรัพยากร 
Format รูปแบบของทรัพยากร ลั ก ษ ณ ะท างก าย ภ าพ ห รื อ ดิ จิ ทั ล ข อ ง

ทรัพยากรอาจเป็นประเภทหรือขนาดของสื่อ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) สรุปอธิบายหน่วยข้อมูลย่อยส าหรับดับลินคอร์เมทาดาทา (Elements)  

หน่วยข้อมูลย่อย ค าจ ากัดความ ค าอธิบาย 

Identifier รหัสทรัพยากร การอ้างอิงถึงทรัพยากรที่ชัดเจนภายในบริบท       
ที่ก าหนดตัวเลขที่ชี้ระบุเฉพาะทรัพยากรที่
ก าลังลงรายการ 

Relation เรื่องท่ีเกี่ยวข้อง การอ้างถึงทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 

Coverage ขอบเขต ขอบเขตสถานที่ตั้ง ช่วงระยะเวลา 

Rights เจ้าของสิทธิ ข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ และ
สิทธิ์ทรัพย์สินต่างๆ  

 
  3.2.3 โครงสร้างเพิ่มเติมของหน่วยข้อมูลย่อย: ตัวขยาย (Qualifier) 
  ข้อจ ากัดของการลงรายการด้วยเมทาดาทาในรูปแบบง่ายๆ มีผลท าให้การสืบค้น
สารสนเทศให้มีความถูกต้องและแม่นย าน้อยลง เมื่อเทียบกับการท ารายการแบบมีกฎเกณฑ์และการ
ควบคุมรายการได้มีการก าหนดโครงสร้างเพ่ิมเติมให้แต่ละหน่วยข้อมูลย่อย เรียกว่า ตัวขยาย 
(Qualifier) ท าให้ข้อมูลแต่ละหน่วยข้อมูลย่อยมีความเฉพาะเจาะจงขึ้นท าให้ขอบเขตข้อมูลลดลง     
2 ประเภท ได้แก่   
  - Element Refinement รายละเอียดของหน่วยข้อมูลย่อยท าให้ขอบเขตแคบลง
หรือเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
  - Encoding Schemes แบบแผนการเข้ารหัสเป็นแบบแผนที่ช่วยในการตีความของ
ค่าของหน่วยข้อมูล ช่วยให้เข้าใจวิธีการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยข้อมูลย่อย เช่น ในการบันทึกข้อมูล
เจ้าของผลงาน/งาน (Author or Creator) หรือผู้บันทึกข้อมูล ต้องทราบว่าสามารถใช้เกณฑ์
มาตรฐานเพ่ือให้ควบคุมการลงรายการให้เป็นระบบแบบแผน เช่น AACR 2 ส าหรับบรรณารักษ์หรือ
แบบ ISO ส าหรับงานประเภทอ่ืนที่มิได้ใช้ระบบเดียวกันกับห้องสมุด รายการหัวเรื่องหรือค าส าคัญ 
(Subject or Keywords) สามารถใช้ตัวขยายเพ่ิมเติมว่าควรใช้หัวเรื่องระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
หัวเรื่องของห้องสมุดแพทย์ หรืออรรถาภิธานศัพท์ส าหรับสารสนเทศเกษตร 
  ข้อดีตัวขยาย คือ ช่วยให้ผู้บันทึกข้อมูลเข้าใจรายละเอียดการบันทึกข้อมูลและ    
การใช้เกณฑ์หรือมาตรฐานใด เพ่ือให้ผู้บันทึกข้อมูลที่ท างานร่วมกันสามารถผลิตรายการข้อมูลที่มี
คุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพในการสืบค้น (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ, 2553) 
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4. ความปลอดภัย ลิขสิทธิ์ และการจัดการสิทธิดิจิทัล 
4.1 ความปลอดภัย (Security) 
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ (2553) ได้กล่าวว่า ความปลอดภัยพิจารณาจากการป้องกันข้อมูล 

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากผู้บุกรุกตลอดจนถึงความเสียหายอันเกิดจากการบุกรุก  การก่อ
วินาศกรรม และภัยธรรมชาติ พิจารณาวิธีการป้องกันที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถป้องกันได้ จะเห็น
ว่าการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การจ ากัดการใช้งาน การเข้ารหัสข้อความ       
การป้องกันจากภัยธรรมชาติ และการป้องกันข้อมูลไม่ให้สูญหาย 
  4.1.1 การจ ากัดการใช้งาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยมักจะป้องกัน
ระบบคอมพิวเตอร์จากการบุกรุก โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต บางครั้งระบบรักษาความปลอดภัยจะต้อง
ป้องกันตั้งแต่การมียามหน้าห้องคอมพิวเตอร์ โดยต้องตรวจสอบผู้ที่เข้าออกทุกคนหรือการเข้าใช้งาน
จะต้องใช้อุปกรณ์อ่านรหัสทางชีวภาพ (Biometric Scanning Device) เช่น เครื่องอ่านลายพิมพ์ 
นิ้วมือ (Fingerprint Scanners) หรือเครื่องอ่านม่านตา (Iris Scanners) 
  4.1.2 การใช้นโยบายควบคุม (Policies) คือ การก าหนดนโยบายว่าผู้ใช้ผู้ใดสามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนใดได้บ้าง โดยต้องมีแผนการรองรับที่เหมาะสมในการป้องกันของระบบ ดังนี้ 
  - การจั ดการการ เข้ าถึ งระบบ ของผู้ ใช้ งาน  (User Access Management) 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ เช่น การลงทะเบียนผู้ใช้  
งานใหม่ การบริหารสิทธิ์การเข้าถึงระบบของผู้ใช้งานระบบ การบริหารจัดการรหัสผ่านเข้าใช้งาน 
การทบทวนสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน และการทบทวนสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบของผู้ใช้งาน 
เป็นต้น 
  - การรับผิดชอบหน้าที่ผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มี
สิทธิ์สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ เช่น การใช้งานรหัสผ่าน การป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้ดูแลและ
ควบคุมการไม่ทิ้งทรัพย์สินสารสนเทศท่ีส าคัญไว้ในที่ไม่ปลอดภัย 
  - การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ( Information Technology Access 
Control) เพ่ือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศ สิทธิ์การเข้าถึงไฟล์สารสนเทศให้ข้อมูลมีการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
การแบ่งแยกสิทธิ์ และหน้าที่ของผู้ใช้งาน    
  4.1.3 การเข้ารหัสข้อมูล (Encryting Data) การเข้ารหัส คือ กระบวนการเข้ารหัส
ข้อความที่สร้างขึ้นเพ่ือไม่ให้ผู้ ใดอ่านข้อมูลได้ ยกเว้นแต่ผู้ที่มีชิ้นส่วนข้อมูลที่ส าคัญ เรียกว่า          
รหัสกุญแจ (Encryption Key) การเข้ารหัสทั่วไป ได้แก่ 
  - การเข้ารหัสอีเมล์ ป้องกันการอ่านข้อความในขณะที่ข้อความนั้นถูกส่งผ่านไปใน
อินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม Pretty Good Privacy  
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  - การเข้ารหัสแฟ้มข้อมูล ป้องกันแฟ้มข้อมูลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนที่จะถูก
บันทึกลงในฮาร์ดไดรฟ์ 
  - การเข้ารหัสเว็บไซต์ เป็นการรักษาความปลอดภัยของการประมวลผลรายการ
ต่างๆ ของเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน เว็บเพจที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับรหัส ผ่านหรือ
ข้อมูลที่ส าคัญ  
  - วีพีเอ็น (Virtual Privacy Network) หรือที่ เรียกย่อว่า VPN เป็นการเข้ารหัส
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างเครือข่ายภายในองค์กรเดียวกัน ซึ่งท าให้ผู้ใช้สามาถเข้าใช้งานเครือข่าย
ขององค์กรได้จากที่บ้าน การเชื่อมต่อจะสร้างเครือข่ายที่ปลอดภัยเหมือนอยู่ในระบบแลนขององค์กร
นั้นโดนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  - การเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย เป็นการจ ากัดการเข้าถึงส าหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
การเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย โพรโทคอลส าหรับการเข้ารหัสของเครือข่ายไร้สายที่เป็นที่รู้ จักเรียกว่า 
WEP (Wired Equivalent Privacy) หรือ WPA (Wi-Fi Protected Access)  

4.2 ลิขสิทธิ์และการจัดการสิทธิดิจิทัล 
  4.2.1 ลิขสิทธิ์  (Copyright) เป็นสิทธิ์ ในการกระท าการใดๆ ที่ เกี่ยวกับงานที่
สร้างสรรค์ขึ้น เช่น งานเขียน งานดนตรี และงานศิลปะต่างๆ ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองในการ
คัดลอกหรือการท าซ้ าผลงาน ถึงแม้ว่าผลงานนั้นจะถูกน าเสนอผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วแต่ตาม
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์จะยังคุ้มครองผลงานนั้นๆ อีกเป็นเวลา 50 ปี หลังจากที่ได้มีผลงานที่ได้คิดค้น
ขึ้นหรือตั้งแต่ที่มีการแสดงผลงานเป็นครั้งแรก (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553) ประเภทงานที่กฏหมาย
ลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง ได้แก่ งานวรรณกรรม ท่าเต้นท่าร า ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศน์วัสดุ 
ภาพยนต์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอ่ืนใดในแผนวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์
และแผนกศิลปะ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2559) 
  ลิขสิทธิ์เป็นแนวคิดที่จะให้ความเป็นเจ้าของแก่คนสร้างเนื้อหา ที่มีสิทธิจะควบคุม
การใช้งานและการแจกจ่ายชิ้นงาน ชิ้นงานที่เป็นลิขสิทธิ์รวมถึง ภาพวาด หนังสือ เพลง ภาพยนตร์ 
วีดิโอเกม ผู้ใช้อาจมีการลักลอบท าส าเนาสื่อดิจิทัลซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ศศลักษณ์ ทองขาว และ
คนอ่ืนฯ, 2556)  
  4.2.2 การจัดการสิทธิดิจิทัล (Digital Rights Management) หรือเรียกย่อว่า DRM 
คือ เทคโนโลยีการจัดการสิทธิดิจิทัลที่สร้างและออกแบบ เพ่ือการติดตาม ควบคุม การจ ากัดการใช้
งานในรูปแบบดิจิทัลของผู้ใช้ โดยท าการป้องกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าถึงรหัส (Encryption) 
และลายน้ า (Watermarking) เพ่ือป้องกันการท าส าเนาที่ไม่ได้รับอนุญาต การเผยแพร่ที่ผิดกฏหมาย
ที่มีลิขสิทธิ์ (American Library Association, 2011; Maji, 2009)  



  20 

  หลักการท างานของระบบการจัดการสิทธิดิจิทัล สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 
การสร้างสื่อดิจิตอลที่มีการผนวกข้อมูลลิขสิทธิ์ การควบคุมการเผยแพร่สื่อดิจิตอล และการควบคุม
การใช้งานสื่อดิจิตอลของผู้ใช้ โดยระบบจ าเป็นต้องทราบถึงข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลเนื้อหา ข้อมูลสิทธิ์การใช้ 
และความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือให้เกิดการท างานของระบบ เช่น เมื่อมีการดาวน์โหลดเพลง
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระบบจ าต้องทราบข้อมูลของผู้ใช้ว่ามีสิทธิ์ในการดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหานั้น
หรือไม่ และมีสิทธิ์ในการใช้งานอะไรบ้าง เช่น สามารถท าส าเนาหรือส่งต่อไปใช้ร่วมกับอุปกรณ์ได้
หรือไม่ (ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์, 2550)   
 
5. การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล 

5.1 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) 
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) เป็นวงจรที่แสดง

ถึงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาระบบมี 7 ขั้นตอน 
(พงษ์ศักดิ ์ผกามาศ, 2553) ดังนี้ 
  5.1 .1 การศึกษาความเป็น ไปได้  (Feasibility Study) คือ ขั้นตอนแรกของ          
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โดยผู้พัฒนาระบบจะส ารวจหาข้อมูลประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ระบบงาน ได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบที่ต้องการ สิ่งที่จะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการด าเนินงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงานปัจจุบันและ  
การประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ โดยข้อมูลที่ได้จะน ามาวิเคราะห์และน าเสนอเชิงนโยบายให้ผู้บริหาร
ใช้ในการตัดสินใจว่าองค์กรสมควรที่จะมีการพัฒนาระบบหรือไม่ และระบบที่พัฒนาขึ้นสมควรจะมี
ลักษณะเป็นเช่นไร การศึกษาความเป็นไปได้จะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นไป
ได้ทางเทคนิค ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน ความเป็นไปได้ด้านเศรษฐศาสตร์ และความเป็นไป
ได้ด้านตารางเวลา เป็นต้น 
  5.1.2 ความต้องการของระบบและรวบรวมข้อมูล (Analyzing System Needs) 
คือ การศึกษาระบบการท างานนั้น ในกรณีระบบที่ศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษา
ว่าท างานอย่างไร หลังจากนั้นก าหนดความต้องการของระบบใหม่  ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้
เทคนิคในการเก็บข้อมูล (Fact-Gathering Techniques) ได้แก่ ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบ 
วิธีการท างานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบเอกสารที่มีอยู่ ได้แก่ 
คู่มือการใช้งาน แผนผังใช้งานขององค์กร รายงานต่างๆ ที่หมุนเวียนในระบบการศึกษาวิธีการท างาน
ในปัจจุบันจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบรู้ว่าระบบจริงๆ ท างานอย่างไร  
  5.1.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) คือ 
การศึกษาขั้นตอนของการด าเนินงานของระบบเดิมเพ่ือหาปัญหาที่เกิดขึ้น การรวบรวมความต้องการ
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ในระบบใหม่ของผู้ใช้ระบบแล้วน าความต้องการเหล่านั้นมาศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวด้วยการใช้แบบจ าลองต่างๆ มาช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ โดยการน าข้อมูล 
จากการท างานต่างๆ มาจัดเป็นแผนงานที่ เป็นรูปธรรมในการออกแบบโครงสร้างระบบใหม่       
รวมถึงการตัดสินใจที่จะเลือกทรัพยากรของระบบที่เหมาะสมกับองค์กร  
  5.1.4 การพัฒนาระบบ (Development) คือ ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมด้วย
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งควรเลือกภาษาคอมพิวเตอร์เหมาะสมกับระบบงานและ
บ ารุงรักษาง่าย ช่วยในการพัฒนาเพื่อระบบที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  5.1.5 การทดลองใช้ระบบ (Implementation) คือ การทดลองใช้งานของระบบ        
ที่พัฒนาขึ้นท าการทดสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง ก่อนน าไปทดสอบระบบกับผู้ใช้งาน  
  5.1.6 การทดสอบระบบ (System Testing) คือ การทดสอบเมื่อระบบถูกน ามา     
สู่การปฏิบัติ การติดตั้ง การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงแก้ไขระบบ หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
จ าเป็น ซึ่งจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมขององค์ประกอบที่เกี่ยวกับโครงสร้างระบบงาน จากนั้น    
จึงออกแบบและปรับปรุงไปสู่ระบบใหม่ที่เหมาะสม เช่น การทดสอบการท างานสูงสุด การทดสอบ 
การเก็บข้อมูล การทดสอบกระบวนการ การทดสอบการกู้ระบ การทดสอบการป้องกันระบบ       
การทดสอบผู้ใช้  
  5.1.7 การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) คือ ขั้นตอนการดูแลระบบ
เพ่ือให้ระบบมีประสิทธิภาพในการท างานโดยบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่ในส่วนนี้          
การบ ารุงรักษาระบบอาจอยู่ในรูปของการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม การปรับปรุงหรือแก้ไข
โปรแกรมให้รองรับความต้องการใหม่ๆ ที่เพ่ิมข้ึนของผู้ใช้ระบบหรือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ระบบ      

5.2 โปรแกรมพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล 
โปรแกรมการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลสามารถเลือกใช้โปรแกรมโอเพนซอร์ส (Open 

Source Software) ส าหรับการพัฒนาระบบ ซึ่งมีด้วยกันหลายโปรแกรม เช่น DSpace, EPrints, 
Greenstone, Fedora เป็นต้น การเลือกใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศที่ต้องการจัดเก็บ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัยของข้อมูล โดยแต่ละโปรแกรมมี
ข้อดี ข้อเสียต่างกัน เช่น  
  โปรแกรมอีพรินท์ (Eprints) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเซาทแธมตัน เป็นโปรแกรม
สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องอาศัยความช านาญทางด้านเทคนิคมาก ปัจจุบันมีคลังเก็บ
มากกว่า 140 แห่งที่ใช้อีพรินท์ในการจัดการ เหมาะส าหรับการเก็บรักษาของงานวิจัยประเภทหนังสือ 
โปสเตอร์ เอกสารการประชุม และมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนของระบบได้น้อย มีวัตถุประสงค์
ไม่ใช่เพ่ือการเก็บรักษาในระยะยาว แต่เน้นที่การจัดการให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีจุดเด่นตรงที่มี
ความสามารถจัดเก็บเมทาดาทาได้ทุกประเภท โดยพ้ืนฐานดับลินคอร์ (Dublin Core) ตัวอย่าง
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สถาบันที่ ใช้ โปรแกรม อีพรินท์  เช่น  The University of Queensland's Institutional Digital 
Repository, PhiSci Archive เ ป็ น ต้ น ( University of Queensland, 2017; University of 
Southampton, 2017; สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2011) 
  โปรแกรมกรีนสโตน (Greenstone) พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยไวกาโต เป็นซอฟต์แวร์
ที่เปิดเผยต้นฉบับ เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตใช้ซอฟต์แวร์จีเอ็นยู/กนู (GNU: General public 
license) สามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ แต่บางรูปแบบนั้นต้องใช้โปรมแกรม 
plug-in ช่วยในการจัดการข้อมูล รูปแบบของเมทาดาทา เช่น ดับลินคอร์ (Dublin Core) และ RFC 
1807 มีระบบติดต่อผู้ใช้ของโปรแกรม 2 ส่วน คือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ทั่วไป (End user) ที่เน้นการ
สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และส่วนติดต่อกับบรรณารักษ์ที่ท างานในโหมดจาวาที่สามารถสร้างและ
น าเข้าข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เช่น PDF, Text, HTML เป็นต้น โปรแกรมสนับสนุนหลายภาษาและ
หลายแพลตฟอร์ม จึงมีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานกับโปรแกรมรุ่นเก่าได้ และใช้ระบบปฏิบัติการ
ฐานข้อมูลของกรีนสโตนเองเท่านั้น และไม่สามารถสนับสนุนรายงานทางสถิติในการใช้งาน ตัวอย่าง
สถาบั นที่ ใช้ โป รแกรมกรีน ส โตน  เช่ น  Afghanistan Centre at Kabul University (ACKU) , 
BIBLIOTECA DIGITAL - BOLSA DE CEREALES เป็ น ต้ น  (University of Waikato and New 
Zealand Digital Library Project, 2017; ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์, 2557) 
  โปรแกรม Fedora จัดท าโดยความร่วมมือระหว่าง Cornell University และ 
University of Virginia โดยเป็นการจัดท าคลังจัดเก็บที่มีระบบการจัดการบนพ้ืนฐานโครงสร้างที่
เรี ย ก ว่ า  the Flexible Extensible Digital Object and Repository Architecture (Fedora) 
การพัฒนาต้องอาศัยความช านาญทางด้านเทคนิคมากทั้งในการติดตั้งและการปรับแต่ง ถูกออกแบบ
มาเพ่ือการจัดการคลังจัดเก็บของสถาบันอย่างเต็มรูปแบบ สามารถจัดเก็บสารสนเทศได้หลาย
ประเภท และใช้เมทาดาทาได้หลากหลาย เหมาะสมกับการจัดเก็บสารสนเทศระยะยาว ตัวอย่าง
สถาบั นที่ ใช้ โป รแกรม Fedora เช่ น  Indian University, Oxford University, Northwestern 
University เป็นต้น     
  2.2.1 โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) 
  งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกใช้โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ในการพัฒนาระบบเนื่องจากหน่วยงานต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีแนวทางการพัฒนาคลังจัดเก็บสารสนเทศของตนเองตามบริบทและ 
ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน โดยเลือกใช้โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ซึ่งมีความพร้อมทาง
โครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญที่พร้อม
ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาระบบ และเพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบอ่ืนๆ ภายในได้ง่ายและ
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สะดวกต่อการใช้งาน ตัวอย่างเช่น คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) 
คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Archives)  
  โปรแกรมดีสเปซ พัฒนาโดยห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ 
(Massachusetts Institute of Technology: MIT) และบริษัท ฮิว เลตต์ -แพคการ์ด (Hewlett 
Packard Labs) เป็นซอฟต์แวร์ระบบเปิดเผยรหัส (Open Source) ที่น ามาใช้ในการจัดการคลัง
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรที่มีองค์กรและสถาบันทั่ วโลกใช้มากกว่า 1000 แห่ง 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะสร้างระบบคลังเอกสารดิจิตอลที่เสถียรภาพ มีความสามารถในการควบคุม
การเข้าถึง การจัดการสิทธิการใช้งาน การค้นคืนเอกสารดิจิทัล ระบบการตอบสนองภายในชุมชน 
และความสามารถในการเผยแพร่ และสามารถจัดเก็บข้อมูลดิจิตตอลที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ทุกประเภท 
เพราะเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบ Binary หรือ Bit Stream พัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์จากหลาย
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ (DuraSpace, 2014)  
  โปรแกรมดีสเปซสามารถใช้เก็บเอกสารและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัลขององค์กร   
ซึ่งมีความยืดหยุ่นสามารถจัดเก็บเอกสารและเผยแพร่สารสนเทศดิจิทัล รวมทั้งการสงวนรักษาเอกสาร
ในระยะยาวช่ วย ให้ ใช้  มี รูปแบบ โครงสร้างที่ แบ่ ง เป็ นชุมชน  (Community) ชุ มชนย่ อย 
(Sub Community) และกลุ่มของชุมชน (Collection) มีระบบควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศ     
ระบบสืบค้นและค้นหาสารสนเทศตามมาตรฐานเมทาดาทา และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูล
ร่วมกับระบบอ่ืน จึงเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในบทบาทและพัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบัน 
(Institutional Repository) 
  คุณสมบัติของโปรแกรมดีสเปซ 
  โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) มีวัตถุประสงค์ในการเก็บสารสนเทศถาวร สามารถ
รองรับแฟ้มข้อมูลที่มีความหลากหลาย ได้แก่ บทความ ชุดข้อมูล รูปภาพแฟ้มข้อมูลเสียง แฟ้มข้อมูล
วิดีทัศน์ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ และทรัพยากรสารสนเทศอ่ืนๆ ของห้องสมุดเป็นโปรแกรมในการ
เก็บถาวรบนเว็บไซต์ ดีสเปซเป็นสมาชิกในโครงการริเริ่มเก็บถาวรแบบเปิด (OAI-Open Archives 
Initiative) และร่วมมือกับกูเกิล (Google) เพ่ือให้ผู้ใช้กูเกิลสามารถสืบค้นข้ามมาที่คลังเก็บเอกสาร
ของดีสเปซได้ เป็นโปรแกรมที่เหมาะส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีหลายหน่วยงาน  สนับสนุนการ
จัดแบ่ งโครงสร้ างข้ อมู ลแบบล าดั บ ชั้ น  (Hierarchical Structure) การก าหนดล าดั บ งาน 
(Workflows) การก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในการน าเข้าและเข้าถึงข้อมูล (Authorizations) และการสงวน
รักษาข้อมูลแบบถาวร โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบที่มาของและความเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศที่
จัดเก็บได้ทุกรายการ (สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2554)  
  ฐะปะนีย์  ตรีรัตนภรณ์  (2557) ได้กล่าวว่า โปรแกรมดีสเปซเป็นโปรแกรมที่
เหมาะสมที่จะจัดเก็บเอกสารจ านวนมากเหมาะส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ สามารถจัดเก็บข้อมูลใน
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รูปแบบต่างๆ กันได้ เช่น คลังเก็บเอกสารสถาบัน คลังภาพ คลังจัดเก็บมัลติมีเดีย คลังเก็บวัตถุเนื้อหา
การเรียนรู้ คลังจัดเก็บเอกสารทางประวัติศาสตร์ คลังเก็บเอกสารดนตรีและศิลปะ เป็นต้น และ
สามารถจัดเก็บเอกสารในระยะยาวและถาวรแบบเปิด หรือ Open Archives Initiative (OAI) รวมถึง
สามารถเชื่อมโยง สืบค้น และเรียกใช้ข้อมูลข้ามระบบกันได้ 
  Biswas and Paul (2010) ได้กล่าวว่า โปรแกรมดีสเปซเป็นแบบจ าลองการ
ให้บริการส าหรับการเข้าถึงอิสระ และการจัดเก็บอย่างถาวร โดยมีแพลตฟอร์มส าหรับสร้างคลัง
สารสนเทศระดบัสถาบัน ที่มีกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายในรูปแบบดิจิทัลให้สามารถค้นหา
ได้ผ่านทางเว็บไซต์ และสามารถท างานร่วมกับระบบอ่ืนได้ด้วย 
  จุดเด่นของโปรแกรมดีสเปซ 
  ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์ (2557) ได้กล่าวว่า โปรแกรมดีสเปซเป็นโปรแกรมที่มีหน้าจอ
เว็บที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้ ที่สนับสนุนภาษาได้หลายภาษา สามารถค้นหาข้อมูลได้จากทุกเขตข้อมูล 
รองรับการจัดเก็บและจัดการกับข้อมูลได้ทุกรูปแบบ มีส่วนสนับสนุนการสร้างและการบริหารจัดการ
เอกสารที่แตกต่างกันผ่านโปรแกรมที่ เขียนเพ่ิมเติม (Add-on) ขึ้นได้  และมีกลไกการรักษา         
ความปลอดภัยที่ดีเนื่องจากสามารถก าหนดชื่อผู้ ใช้งาน รหัสผ่าน มีการเข้ารหัส และมีระบบรายงาน
ผลที่ค่าทางสถิติจากล้อคไฟล์ที่ระบบจัดเก็บ และการควบคุมการเข้าถึง โดยมีนโยบายก าหนดสิทธิ์ได้
หลายสิทธิ์และแต่ละสิทธิ์มีระดับการใช้แตกต่างกันท าให้มีประสิทธิผลในการควบคุมการเข้าถึง 
  สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ (2553) ได้กล่าวว่า โปรแกรมดีสเปซมีจุดเด่นในการเก็บ
รักษาข้อมูลโดยรูปแบบบิตสตรีมของแฟ้มข้อมูล (Bitstream Format Registry) ถ้ารายการที่ส่งมา
รายการใดไม่อยู่ในรูปแบบที่ก าหนดไว้ ผู้ดูแลระบบต้องตัดสินใจว่ารูปแบบนั้นควรถูกขึ้นทะเบียน
เอาไว้หรือไม่ ซึ่งมีรูปแบบก าหนด 3 รูปแบบ คือ  
  รูปแบบที่ 1 คือ Supported หมายถึง รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน เช่น ทีฟ 
(TIFF) เอ็กซ์เอ็มแอล (XML) หรือรูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่ผู้คิดค้นได้แจกแจงรายละเอียดรูปแบบของ
แฟ้มข้อมูลให้สาธารณชนรับรู้ เช่น พีดีเอฟ (PDF) ซึ่งจะได้รับการเก็บรักษาในระยะยาว  
  รูปแบบที่ 2 คือ Known หมายถึง รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มีการใช้กันในหมู่มากแต่     
ผู้คิดค้นไม่ได้ประกาศให้สาธารณชนรับรู้ 
  รูปแบบที่ 3 คือ Unsupported หมายถึง รูปแบบของแฟ้มข้อมูลที่ใช้กันน้อย เช่น 
แฟ้มข้อมูล CAD/CAM หรือแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม  
  ตัวอย่างหน่วยงานที่น าโปรแกรมดีสเปซ 
  จากการศึกษาสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ที่น าโปรแกรมดีสเปซ  
มาพัฒนาคลังจัดเก็บ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ เป็นองค์ความรู้ของหน่วยงาน ( Institutional 
Repository) เช่น  
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   คลังสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซทท์ DSpace@MIT   
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาสร้างระบบคลังเอกสารดิจิทัลที่เสถียรภาพ มีความสามารถในการควบคุม   
การเข้าถึง การจัดการสิทธิ การใช้งาน การค้นคืนเอกสารดิจิทัล ระบบการตอบสนองภายในชุมชน 
และความสามารถในการเผยแพร่ที่มีความยืดหยุ่นให้มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลที่มีอยู่
ในโลกนี้ได้ทุกประเภทเพราะเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบ Binary หรือ Bit Stream (Massachusetts 
Institute of Technology, 2015) ดังภาพที ่3 
 

 

ภาพที่ 3 สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซทท์ DSpace@MIT 
ที่มา: http://dspace.mit.edu/  

   ค ลั ง ส า ร ส น เท ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย บ อ ส ตั น  (Boston University 
Institutional Repository) มหาวิทยาลัยบอสตัน ท าการเก็บข้อมูลเอกสาร สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ   
ที่เขียนโดยคณาจารย์ นักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัยบอสตัน โดยสามารถเข้าศึกษาได้จาก
ทั่วโลกผ่านทางเว็บ (OpenBU) มีการควบคุมการเข้าถึง การจัดการสิทธิ ลิขสิทธิ์ การใช้งานจะต้อง  
ท าการสมัครสมาชิกหากต้องการดาวน์โหลดเอกสาร การพัฒนาได้น าโปรแกรม DSpace มาใช้ในการ
พัฒนาและระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL (Boston University, 2015) ดังภาพที่ 4 

http://dspace.mit.edu/
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ภาพที่ 4 หน้าหลักของ Boston University Institutional Repository 
ที่มา: http://open.bu.edu/ 

 
  ส าหรับประเทศไทย สถาบันการศึกษาที่มีการน าโปรแกรมดีสเปซมาพัฒนา        
คลังสารสนเทศระดับสถาบัน เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา 
ดังนี้  
   คลั งปัญ ญ าจุฬ าฯ เพื่ อประเทศไทย (Chulalongkorn University 
Intellectual Repository: CUIR) คลังจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศอันเป็นภูมิปัญญาของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะรวมทั้งผลงานวิจัย วิชาการ ของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งหวังว่าทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ที่ได้รับการจัดเก็บในรูปแบบ
ดิจิทัลจะเป็นเครื่องอ านวยความสะดวกแก่ประชาคมวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     
ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพ่ิมเติมต่อยอด ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการทั้งใน

http://open.bu.edu/
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ศาสตร์เดียวกันและบูรณาการระหว่างศาสตร์และสามารถพัฒนาระบบการท างานร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ต่างศาสตร์และระหว่างอาจารย์กับนิสิต และยังจะเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558) ดังภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าหลักคลังปัญญาจุฬาฯ เพ่ือประเทศไทย  
ที่มา: http://cuir.car.chula.ac.th/ 

 
   คลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU Digital 
Repository) คลังปัญญาความรู้ ภูมิปัญญา มสธ. ในด้านการจัดเก็บ โดยการจัดท าเอกสารการสอน 
แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสาระ และแนวการศึกษาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการ
ผู้ใช้สารสนเทศในระบบห้องสมุดดิจิทัลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการค้นที่ได้มาตรฐานและ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากภูมิปัญญา มสธ. นี้มีคุณค่าตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางปัญญา เพ่ือให้ส านักบรรณสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มาก
ที่ สุ ด เป็ น ที่ ป ระจั กษ์ ใน ด้ าน ก าร ให้ บ ริ ก ารผู้ ใช้ ทั้ งภ าย ใน และภ ายน อกม ห าวิท ย าลั ย
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2014) ดังภาพที่ 6 

http://cuir.car.chula.ac.th/
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ภาพที่ 6 หน้าหลักคลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ที่มา: https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2 

 
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

วัชรี เพ็ชรวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข (2554) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การวิเคราะห์
เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ ประเด็นเกี่ยวกับ
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงสร้างชุมชนวิชาการ ประเภทและรูปแบบเอกสารที่จัดเก็บ บริการ ข้อมูล
สถิติกิจกรรมการจัดเก็บ ค าแนะน าส าหรับผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ คลังสารสนเทศสถาบัน
ของมหาวิทยาลัยไทย 5 แห่งที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ OpenDoar และคลังสารสนเทศสถาบันของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโลกสูงสุด 5 แห่ง จากเว็บไซต์ Webometric โดยท า
การวิเคราะห์เนื้อหาจากเว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่าง  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานคลังสารสนเทศสถาบันทั้ง
ไทยและต่างประเทศ 2) โครงสร้างชุมชนวิชาการมักจัดกลุ่มตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่แบ่งตาม
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คณะศูนย์และสถาบันที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 3) ผลงานวิจัยและบทความ
วิชาการเป็นเอกสารจัดเก็บมากที่สุด คือ วิทยานิพนธ์ หนังสือ 4) คลังสารสนเทศสถาบันมีบริการ
พ้ืนฐาน คือ บริการจัดเก็บและบริการการสืบค้นข้อมูล ส่วนบริการเฉพาะมีความแตกต่างกันไปในแต่
ละมหาวิทยาลัย 5) ข้อมูลสถิติกิจกรรมการจัดเก็บ ชี้ให้เห็นถึงปริมาณของเนื้อหาและความต่อเนื่อง
ของกิจกรรมการจัดเก็บที่เกิดขึ้นในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัย 6) ค าแนะน าส าหรับผู้ใช้ 
คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีค าแนะน าที่สมบูรณ์ในหลายด้าน เช่น นโยบาย
ของคลังสารสนเทศสถาบัน คู่มือการใช้งาน และ FAQ  เป็นต้น  
 

อนุรักษ์ อยู่วัง และพิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการคลัง
สถาบันในห้องสมุดมหาวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการคลังสถาบันในห้องสมุด
มหาวิทยาลัยในด้าน วัตถุประสงค์ นโยบาย งบประมาณ บุคลากรที่รับผิดชอบ ทรัพยากรสารสนเทศ
ในคลังสถาบัน เทคโนโลยีที่ใช้ การให้บริการ วิธีการประชาสัมพันธ์ และการประเมินผล ตลอดจน
ปัญหาที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประสบในการจัดการคลังสถาบัน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เป็นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า คลังสถาบันส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดเก็บและให้บริการผลงาน
ทางวิชาการของประชาคมมหาวิทยาลัย และเพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยและไม่มีการก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรมีการจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการจัดการคลังสถาบันในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรโดยได้รับงบประมาณจากต้น
สังกัด นอกจากนั้นคลังสถาบันทุกแห่งมีผู้มีผู้รับผิดชอบในการจัดการคลังสถาบันจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศประเภทวิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ บทความวิจัย รายงานการวิจัย ใช้โปรแกรมดีสเปซ 
(DSpace) โดยให้บริการผู้ใช้ คือ ประชาคมมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป และท าการประชาสัมพันธ์
ใช้วิธีการแจ้งให้ทราบในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และจัดท าประกาศบนเว็บไซต์ห้องสมุด   
คลังสถาบันส่วนใหญ่มีการประเมินผลการจัดการและการด าเนินงานจากผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน 
ส่วนปัญหาพบที่ คือ ปัญหาด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาคลังสถาบัน  

 
บุญฤทธิ์ คงล าพูน (2556) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “คลังปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ” โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมผลงานวิชาการประเภทต่างๆ ของนิสิต อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ มาจัดเก็บให้เป็นระบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ผู้สนใจอย่างกว้างขวาง 
พร้อมทั้งอนุรักษ์ต้นฉบับทรัพยากรไม่ให้ช ารุดสูญหายในเวลารวดเร็ว ด้วยโปรแกรม DSpace มีการ
ก าหนด Communities ในคลังปัญญาตามหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าของผลงาน 3 กลุ่ม คือ 1) 
Faculty/Faculty Establishment Project คือคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย  2) Institute คือ
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หน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่เทียบเท่าคณะ 3) Other คือส่วนงานอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย และจัดเก็บ
ตามประเภทของผลงาน เช่น งานวิจัย บทความวิจัย บทความทางวิชาการ โดยมีปัญหาในขั้นตอนการ
พัฒนาข้อมูล 

1. ปัญหาตัวข้อมูลสารสนเทศเนื่องจากในระยะแรกใช้ข้อมูลสารสนเทศเก่าท่ีเคยท า TDC 
(Thai Digital Collection) ซึ่งการจัดเก็บไฟล์ยังไม่เป็นระบบมากนัก ไฟล์ไม่สมบูรณ์ต้องใช้เวลาใน
การตรวจสอบความถูกต้องและสแกนซ่อมส่วนที่สูญหายมาก 

2. การก าหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโดยให้สิทธิ์เพ่ิมข้อมูลเข้าระบบได้อย่างเดียวไม่
สามารถแก้ไขข้อมูลที่บันทึกลงไปแล้วเกิดความผิดพลาดได้ จะต้องให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้แก้ไขจึงไม่
สะดวกและล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

3. การขออนุญาติเผยแพร่บนเครือข่ายกับเจ้าของผลงานที่ตอบกลับล่าช้า ซึ่งเจ้าของ
ผลงานบางท่านไม่ให้ความส าคัญกับหนังสือขออนุญาต หรืออาจไม่ได้รับหนังสือขออนุญาตจึงไม่มีการ
ตอบกลับเจ้าหน้าที่จึงเข้าใจว่า เจ้าของผลงานคงจะอนุญาต จึงด าเนินตามขั้นตอนเสร็จกระบวนการ
แต่บางท่านเมื่อเห็นผลงานของตนเผยแพร่บนเครือข่ายจึงได้ท้วงติงมายังส านักหอสมุด 
 

กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “สภาพภาพและปัญหาแพลตฟอร์ม 
Dsapce ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยใช้” จากการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลพ้ืนฐานคลัง
หน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ เป็นส่วนหนึ่งของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย เหตุผลที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันเลือกใช้ซอฟต์แวร์แพลตดีสเปซ คือ 
การเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันมีกลไกทางเทคนิคร่วมกันสูง จากคุณสมบัติ
เดียวกันที่ใช้ทั้งฐานข้อมูลเครื่องบริการ (Server) ระบบปฏิบัติการเครื่องบริการการท างานบนว็บ 
(Wed Server) 2) การติดตั้งและการใช้งานคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่ใช้แพลตฟอร์มดีสเปซส่วน
ใหญ่ด าเนินการติดตั้ง พัฒนา และดูแลระบบเองทั้งหมด และมีการพัฒนาเพ่ิมเติม (การปรับแต่ง) 
ให้เหมาะกับการใช้งาน จัดเก็บวัสดุสารสนเทศที่เป็นบทความ วารสาร รายงาน และวิทยานิพนธ์ 
จัดเก็บเอกสารที่แปลงเป็นดิจิทัล (Digitized Document) และจัดเก็บและให้บริการเนื้อหาวิชาการ 
ได้แก่ สหสาขาวิชา มีนโยบายการสงวนรักษาและบริการ โดยจัดเก็บและให้บริการผลงานของ
คณาจารย์ทุกเรื่อง ทุกประเภท และคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้สามารถค้นหาเนื้อหาได้ผ่าน
อินเทอร์เน็ต การเผนแพร่ผลงานที่จัดเก็บและให้บริการผ่านเว็บไซต์ของคลังฯ เช่น ผ่านเครื่องมือช่วย
ค้น (Search Engine) บนเวิร์ลด์ไวด์เว็บ เช่น Google, Yahoo, Bing และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
สถาบัน/หอสมุด และผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดการลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาโดยการ
เผยแพร่เฉพาะผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยลัยเท่านั้น 3) ปัญหาที่พบและ
ข้อเสนอ ปัญหาการใช้ระบบที่ประสบ คือ บุคลากรคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันต้องส่ งผลงานของ
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คณาจารย์/นักวิจัยเข้าสู่ระบบ ให้ส าหรับปัญหาทั่วๆ ไป คือ การขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้มีผู้ส่งผล
งานและผู้ใช้น้อยเกินไป  
 

กั ล ย า ณี  ศุ ภ ดิ ษ ฐ์  ( 2 0 1 6 )  ศึ ก ษ า เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง  “ ค ลั ง ข้ อ มู ล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคลังข้อมูลสุโขทัยธรรมาธิราชส าหรับ
การจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลของส านักบรรณสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านเครือข่าย TCU GLOBE Gateway และให้บริการผู้ใช้บนเว็บเพจ
ห้องสมุด ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ เพ่ือประโยชน์
ด้านการศึกษา ค้นคว้าและวิจัย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้โปรแกรม
ดีสเปซในการบริการจัดการเพ่ือความสะดวกต่อการสืบค้นและการเข้าถึง และเลือกใช้ดับลินคอร์ และ
มอสส าหรับการพรรณนาวัตถุสารสนเทศ  
 ผลการพัฒนาได้ระบบจัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่ให้บริการ
อยู่บนเว็บเพจของห้องสมุดจ านวน 1 ระบบ รวม 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ เอกสารต ารา มสธ. นนทบุรี
ท้องถิ่นของเรา พระปกเกล้าศึกษา และศาสตรจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมีรายการสารสนเทศให้บริ การในฐานข้อมูลรวมทั้งสิ้น       
1,642 ระเบียน 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ให้เป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวม เผยแพร่เอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ โดยมีวิธีการด าเนิน 
การวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 
4. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
6. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ป ระช าก รที่ ใช้ ก า รศึ ก ษ า  คื อ  ก ลุ่ ม ผู้ ใช้ ร ะบ บ ค ลั งส า รส น เท ศ ดิ จิ ทั ล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 กลุ่ม รวมจ านวน 172 คน ได้แก่ 1) อาจารย์ประจ า
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข และภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
จ านวน 76 คน 2) เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ 
จ านวน 34 คน 3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ จ านวน 16 คน 4) เจ้าหน้าที่
ส านักงานคณบดีจ านวน 42 คน และ 5) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ จ านวน 2 คน (ข้อมูลวันที่ 
1 มีนาคม พ.ศ.2560 จากงานทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)  

1.2 กลุ่ มตัวอย่ างที่ ใช้ ในการศึกษา  คือ กลุ่ มผู้ ใช้ ระบบคลั งสารสนเทศดิจิทั ล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 53 คน ท าการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้เกณฑ์ค่าร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) และท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข และ
ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 23 คน 2) เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรค
จากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ จ านวน 10 คน 3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการ    

32 
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สัตวแพทย์ จ านวน 5 คน 4) เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี จ านวน 13 คน และ 5) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
และคลังความรู้ จ านวน 2 คน 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
  2.1.1 แบบสัมภาษณ์ ความต้องการของผู้ ใช้ ระบบคลั งสารสน เทศดิจิทั ล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  2.1.2 ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล       
มีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่  
   2.1.2.1 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ได้แก่  
    - ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 (64 bit) 
   2.1.2.2 ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่      
    - โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ส าหรับพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล 
    - โปรแกรมส าหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL  
    - โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache Tomcat web server 
    - โปรแกรมส าหรับแปลภาษาจาวา Java development kit 

2.2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
   2.2.1 แบบประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ใช้ ระบบคลั งสารสน เทศดิ จิทั ล               
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทั ล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาระบบยึดตามข้ันตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development 
Life Cycle) หรือ SDLC 7 ขั้นตอน (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553) ดังนี้ 

3.1 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) 
การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล ผู้ วิจัยได้

ท าการศึกษา ส ารวจหาข้อมูลในประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวกับระบบจะมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยท าการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ ความจ าเป็นในการพัฒนาระบบ การรองรับ
ระบบงานในอนาคต โดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมหรือสวอต (Strength, Weakness, 
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Opportunity and Treat: SWOT Analysis)  ของ อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) (วิกิพีเดีย, 
2558) ใช้เป็นเครื่องมือการประเมินสถานการณ์ส าหรับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 ด้าน คือ ปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือให้มองเห็นภาพรวม โอกาส อุปสรรคในการด าเนินงาน 
การก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ท าการศึกษาพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพ่ือการก าหนดทิศทางก่อนการวางแผนพัฒนาระบบ โดยมีผลการสรุป
วิเคราะห์ SWOT ของคณะฯ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 สรุปการวิเคราะห์ SWOT ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

SWOT (FACULTY OF VETERINARY SCIENCE, MAHIDOL UNIVERSITY) 

Strength 
- ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาผลงานวิชาการ   
โดยการให้ทุนการศึกษาวิจัยและการศึกษาต่อ 
- อาจารย์ บุคลากรมีงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ 
- สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน 

Weakness 
- คณะฯ ยังไม่มีแหล่งในการจัดเก็บและเผยแพร่
เอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
- ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการค้นหา
ข้อมูลเอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

Opportunity 
- มีโปรแกรม Open Source ที่น ามาพัฒนา
คลังสารสนเทศดิจทัลได้ 
- มีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่พร้อม
ให้ค าปรึกษาในการพัฒนาระบบ 
- อาจารย์ สัตวแพทย์ นักวิจัย และบุคลากร 
ต้องการมีแหล่งค้นคว้า เพ่ือการศึกษา 

Threats 
- อาจเกิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ติดขัด ไม่
สามารถใช้งานได้ 
 

 
3.2 ความต้องการของระบบและรวบรวบข้อมูล (Analyzing System Needs) 
ผู้วิจัยท าการศึกษาแหล่งข้อมูลเอกสาร หนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ และแนวคิดพัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบัน ศึกษาความต้องการในการใช้ระบบโดย
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ ใช้ งานระบบ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข อาจารย์ประจ าภาควิชาปรีคลินิกและ
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สัตวศาสตร์ประยุกต์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและ
คลังความรู้ โดยใช้ค าถามแบบปลายเปิด จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์และสรุปประเภท
และรูปแบบของเอกสารที่ต้องการให้มีการจัดเก็บและความต้องการในการใช้ระบบ ดังนี้ 
  3.2.1 ประเภทและรูปแบบของเอกสารที่ต้องการให้จัดเก็บเผยแพร่เอกสารเฉพาะใน
ส่วนที่เป็นบทความงานวิจัย หนังสือและต าราที่เขียนโดยบุคลากรของคณะฯ เท่านั้น โดยต้องได้รับ
อนุญาตให้ท าการเผยแพร่ ดังนี้   
   - บทความ (Article) หมายถึง บทความที่ตีพิมพในวารสารทั้งในรูปแบบ
ฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบทความที่แต่งโดยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือแสดงความรับผิดชอบผลงานนั้นในนามชื่อของคณะ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ผลิตโดยคณะ สถาบัน วิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยคณะฯ มีการจัดท าวารสารวิชาการที่
รองรับการตีพิมพ์งานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย สัตวแพทย์ และบุคลากร ได้แก่ 
The Journal of Applied Animal Science (JAAS) ว า รส ารข อ งค ณ ะสั ต วแ พ ท ย ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีก าหนดออกทุก 4 เดือน และวารสารสัตวเลี้ยง สัตว์เศรษฐกิจ สัตวป่า และ
ผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์ ก าหนดออกรายปี รวมถึงบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติจากภายนอก เช่น วารสารวิชาการทางสัตวแพทย์ในประเทศไทย ว ารสารสัตวแพทย์
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ จดหมายข่าวสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งเผยแพร่ผลงานวิจัย
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ รวมถึงรายงานทางคลินิก ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ผลการวิจัยต่างๆ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงในรูปแบบเอกสารดิจิทัลฉบับเต็มในรูปแบบ PDF สามารถอ่าน
และดาว์นโหลดได้   
   - หนังสือและต ารา (Book / textbook) หมายถึง หนังสือและต าราที่เขียน
โดยบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงในรูปแบบเอกสาร
ดิจิทัลเฉพาะหน้าปกและหน้าสารบัญของหนังสือ ต าราเล่มนั้นในรูปแบบ PDF หากผู้ใช้สนใจอ่าน
ฉบับเต็มสามารถติดต่อขอยืมได้ที่ ห้องสมุดและคลังความรู้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  3.2.2 ความต้องการในการใช้ระบบ สามารถแบ่งผู้ใช้ระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  ผู้ดูแลระบบ คือ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ ต้องการให้สามารถดูแลและใช้
งานระบบได้ ดังนี้  
   - ยืนยันการลงทะเบียน 
   - การเพ่ิมกลุ่มเอกสาร 
   - การบันทึก/แก้ไข/ลบเอกสาร  
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   - การค้นหาเอกสาร 
   - การเข้าถึงข้อมูลของเอกสาร 
   - การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม  
   - การดูข้อมูลสถิติ 
  ผู้ใช้งานทั่วไป คือ อาจารย์ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้องการสามารถใช้งาน
ระบบได้ ดังต่อไปนี้ 
   - ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมล์ 
   - การค้นหาเอกสาร 
   - การเข้าถึงข้อมูลของเอกสาร 
   - การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม 

3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 
เมื่อท าการวิเคราะห์ความต้องการของระบบและรวมรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัย ได้ออกแบบ

แผนภาพบริบท (Context Diagram) เพ่ืออธิบายภาพรวมของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวางแผนการจ าลองการท างานเบื้องต้นและ 
ภาพโดยรวมทั้งหมดของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล ดังนี้ 
  3.3.1 แผนภาพเส้นทางการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) เพ่ือ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานระบบภาพรวมและแสดงการท างานของระบบ โดยแสดง
แผนภาพบริบทระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล เป็นการออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับที่ 0 
แสดงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบในการให้ข้อมูลและรับข้อมูลของระบบ โดยมีรายละเอียด   
การน าข้อมูลเข้าและข้อมูลออก ดังภาพที่ 7  
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ภาพที่ 7 แผนภาพเส้นทางการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram)                        
ของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด 

 

  จากภาพที่ 7 แผนภาพเส้นทางการไหลของข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) 
ของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงให้ เห็น
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบในการให้ข้อมูลและการรับข้อมูลของระบบ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ (Source) คือ ผู้ดูแลระบบ อาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจทั่วไป มีกระแสข้อมูลน าเข้าสู่ระบบและ
ออกจากระบบ ดังนี้  
  - อาจารย์ บุคลากร มีกระแสข้อมูลน าเข้าสู่ระบบ คือ ข้อมูลการลงทะเบียนรับ
ข่าวสารและค าค้นหาสารสนเทศ ส่วนกระแสข้อมูลออกจากระบบ คือ ข่าวสารใหม่ทางอีเมลและ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีค้นหา 
  - ผู้ที่สนใจทั่วไป มีกระแสข้อมูลน าเข้าสู่ระบบ คือ ค าค้นหาสารสนเทศ ส่วนกระแส
ข้อมูลออกจากระบบ คือ ข้อมูลสารสนเทศท่ีค้นหา   
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  - ผู้ดูแลระบบ มีกระแสข้อมูลน าเข้าสู่ระบบ คือ ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลการ
เพ่ิมกลุ่มเอกสาร ข้อมูลการบันทึก/แก้ไข/ลบสารสนเทศและค าค้นหาสารสนเทศ  ส่วนกระแสข้อมูล
ออกจากระบบ คือ รายงานสถิติการเข้าใช้และข้อมูลสารสนเทศท่ีค้นหา    
  3.3.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) อธิบายแผนการ
ไหลของกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram Level 1) ของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
โดยแสดงแผนภาพบริบท ดังภาพที่ 8 
 

 

ภาพที่ 8 Data Flow Diagram DFDs Level 1 ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ส่วนแสดงเมนกูารใช้งาน 

ส่วนแสดงชื่อระบบ โลโก้คณะฯ และรูปภาพ 
ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอหลักของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 

  จากภาพที่ 8 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (Data Flow Diagram DFDs 
Level 1) ดังนี้ 
  - หน่วยประมวลผล (Process) ได้แก่ ข้อมูลการลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมล 
ข้อมูลการจัดการลงทะเบียน ข้อมูลการจัดการกลุ่มเอกสาร ข้อมูลการจัดการบันทึกสารสนเทศ   
ข้อมูลการแจ้งสารสนเทศใหม่ทางอีเมล ข้อมูลการจัดการค้นหาสารสนเทศ และข้อมูลรายงานสถิติ 
  -  แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store) ได้แก่ แฟ้มการลงทะเบียน แฟ้มข้อมูลสารสนเทศ 
และแฟ้มรายงานสถิติ 
  3.3.3 แผนภาพการออกแบบโครงสร้างระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
  การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล มีการวางแผนโครงสร้างของระบบ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาให้ด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว เน้นความสะดวก เข้าใจง่าย การจัดวางต าแหน่ง
ส่วนต่างๆ การออกแบบหน้าจอส าหรับติดต่อ การแสดงผลลัพธ์ของระบบ โดยท าการออกแบบส่วน
โปรแกรมติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอของผู้ใช้งานระบบโดย
ประกอบไปด้วยหน้าจอต่างๆ ดังนี้  
    - การออกแบบหน้าจอหลักของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล ซึ่งวางแผนและ
ออกแบบโครงสร้าง ดังภาพที่ 9 

 

 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของการน าคลังสารสนเทศดิจิทัล/คู่มือการใช้งานระบบ 

กลุ่มเอกสารในระบบ 

- บทความ 

- หนังสือ ต ารา 

 

ส่วนแสดงช่องทางการค้นหา 
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ส่วนแสดงเมนกูารใช้งาน 

ส่วนแสดงชื่อระบบ โลโก้คณะฯ และรูปภาพ 
ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ 

   จากภาพที่ 9 หน้าจอหลักของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล ประกอบด้วย
หน้าแสดงเนื้อหาและเมนูการใช้งานระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล ได้แก่ ส่วนแสดงชื่อระบบ 
โลโก้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่วนแสดงเมนูการใช้งาน ส่วนของการแสดงกลุ่มเอกสารในระบบ 
ส่วนแสดงช่องทางการค้นหา และส่วนของการแนะน าคลังสารสนเทศดิจิทัล 
 
   - การออกแบบหน้าค้นหาข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งวางแผนและออกแบบ
โครงสร้าง ดังภาพที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   จากภาพที่ 10 หน้าจอการค้นหาข้อมูลสารสนเทศ เป็นส่วนที่ผู้ใช้ระบบ
สามารถท าการค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ โดยท าการใส่ค าค้นในช่องค้นหา เช่น ชื่อผู้แต่ง ค าส าคัญ 
ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ และจากนั้นระบบแสดงรายการค้นหาที่เก่ียวข้อง  
 
    
 
 

ส่วนแสดงช่องทางการค้นหา 

ส่วนแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวขอ้ง 
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ส่วนแสดงเมนกูารใช้งาน 

 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอแสดงรายละเอียดและการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม 

   - การออกแบบหน้าจอแสดงรายละเอียดสารสนเทศและการเข้าถึงเอกสาร
ฉบับเต็ม ซึ่งวางแผนและออกแบบโครงสร้าง ดังภาพที่ 11    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จากภาพที่ 11 หน้าจอแสดงรายละเอียดสารสนเทศและการเข้าถึงเอกสาร
ฉบับเต็ม เป็นส่วนของการแสดงรายละเอียดสารสนเทศที่ผู้ ใช้ต้องการ  เช่น ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง 
ค าส าคัญ สาระสังเขป ข้อมูลการอ้างอิง และส่วนการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม แสดงไฟล์เอกสารดิจิทัล 
ชื่อไฟล์ รูปแบบและขนาดของไฟล์เอกสาร  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนแสดงผลรายละเอียดสารสนเทศ 

ส่วนของการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม 
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ส่วนแสดงเมนกูารใช้งาน 

 

ส่วนแสดงชื่อระบบ โลโก้คณะฯ และรูปภาพ 
ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอการยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ 

   - การออกแบบหน้าจอการยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ ซึ่งวางแผนและ
ออกแบบโครงสร้าง ดังภาพที่ 12 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จากภาพที่ 12 หน้าจอการยืนยันตัวตนของผู้ดูแลระบบ จะต้องท าการ
กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ เพ่ือท าหน้าที่ต่างๆ ในระบบ เช่น การเพ่ิมกลุ่มเอกสาร 
การบันทึกเอกสาร การแก้ไขข้อมูลของเอกสาร การลบเอกสาร และการดูข้อมูลสถิติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนของการยืนยันตัวตนสมาชิก 
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ส่วนแสดงขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลสารสนเทศ 

 

 

 

 

ส่วนของการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ 
ตามหลัก Dublin Core Metadata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอส่วนของการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ 

 
   - การออกแบบหน้าจอส่วนของการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งวางแผนและ
ออกแบบโครงสร้าง ดังภาพที่ 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   จากภาพที่ 13 หน้าจอส่วนของการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ ในส่วนนี้ต้อง
ผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพ่ือเข้าสู่ระบบ เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ก าหนดไว้ โดยช่อง
บันทึกข้อมูลจะใช้ตามหลักของ Dublin Core Metadata  ในส่วนของการบันทึกข้อมูลนี้จะต้อง
เข้าใจง่ายและสะดวกในการใช้งาน 
 

3.4 การพัฒนาระบบ (Development) 
ในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล       

เป็นการสร้างส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบ น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ส าหรับพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล โปรแกรม
ส าหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache Tomcat web 
server และโปรแกรมส าหรับแปลภาษาจาวา Java development kit  
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3.5 การทดลองใช้ระบบ (Implementation) 
ท าการทดลองใช้ขั้นต้น (Alpha Test) เพ่ือหาข้อบกพร่องปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ 

คลังสารสนเทศดิจิทัล ด าเนินการทดลองใช้ขั้นต้นโดยผู้วิจัยท าการทดสอบขั้นตอน 
3.6 การทดสอบระบบ (System Testing) 
ผู้วิจัยท าการทดสอบโดยใช้วิธีการทดสอบประสิทธิภาพแบบแบล็กบอกซ์ (Black Box 

Testing) ซึ่งเป็นกระบวนการทดสอบการท างานของระบบโดยรวมทั้งหมดว่า กระบวนการท างาน
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือไม่ ก่อนน าไปประเมินผลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดเลือก      
จากประชากรทั้งหมด หลังจากนั้นจะมีการจัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบเพ่ือแสดงวิธีการใช้งาน
ในส่วนต่างๆของระบบ โดยแบ่งเป็นคู่มือของผู้ใช้งานทั่วไปและคู่มือของผู้ดูแลระบบ  

จากนั้นจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาท า
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผลการวิจัย 

3.7 การบ ารุงรักษาระบบ (System Maintenance) 
การบ ารุงรักษาระบบจะด าเนินการภายหลังจากการติดตั้งและใช้งานระบบแล้ว ท าการ

บ ารุงรักษาทั้งระบบและบ ารุงรักษาโปรแกรม ซึ่งจะต้องค านึงถึงการปรับปรุงการท างานของระบบ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าการบ ารุงรักษาและแก้ไขให้ถูกต้อง (Corrective 
Miantenance) เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการออกแบบและติดตั้งระบบ และ
บ ารุงรักษาเพ่ือปรับปรุงให้สมบูรณ์ (Perfective Miantenance) เป็นการด าเนินการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของระบบเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้ให้
ได้มากที่สุด 
 
4. การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4.1 การสร้างแบบสัมภาษณ์ความต้องการในการใช้ระบบ 
  4.1.1 ศึกษาข้ันตอน ทบทวนวรรณกรรม วิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ความต้องการ  
  4.1.2 สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ก าหนดหัวข้อประเด็นที่ต้องการถาม
สัมภาษณ์ให้ครอบคลุมกับการใช้บริการ ความต้องการที่มีต่อการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  4.1.3 พิจารณาข้อค าถามโดยรวมว่าครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการสอบถามหรือไม่ 
  4.1.4 น าแบบสัมภาษณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถาม         
ความถูกต้อง วัดได้ตรง และครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา 
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  4.1.5 ปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้นน าแบบ
สัมภาษณ์ไปทดลองสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 1-2 คน ว่ามีความเข้าใจข้อค าถามและสามารถตอบ
ค าถามตามที่ต้องการได้หรือไม่  
  4.1.6 น าแบบสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ก) ไปสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใช้งาน
ระบบ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการ
สาธารณสุข อาจารย์ประจ าภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและ
ติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้  

4.2 การสร้างและออกแบบระบบ 
  4.2.1 ศึกษา ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างและออกแบบ
ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
  4.2.2 ท าการออกแบบระบบตามความต้องการใช้งานและการท างานระบบ 
  4.2.3 ทดลองใช้งานระบบและน าผลการออกแบบระบบให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องและการท างานของระบบโดยรวม หลังจากนั้นให้ปรับแก้ระบบตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  4.2.4 น าผลการออกแบบให้ผู้ เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 2 ท่าน ท าการตรวจสอบการออกแบบระบบ
ความสามารถ ขั้นตอนการท างาน และหน้าจอการแสดงผลของระบบ หลังจากนั้นให้ปรับแก้ระบบ
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์  

4.3 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 
  4.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องการพัฒนาระบบ         
คลังสารสนเทศระดับสถาบัน เพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
  4.3.2 ก าหนดประเด็นกรอบการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ  
  4.3.3 สร้างข้อค าถามมุ่งเน้นหาความพึงพอใจของระบบโดยเลือกใช้แบบมาตร
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และสร้างแบบสอบถามตามแนวลิเคิร์ท (Likert)  
  4.4.4 น าแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ เสนอและขอค าปรึกษาต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  4.5.5 หาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยน าแบบสอบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหา (IOC) จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์          
ด้านบรรณารักษ์ และด้านสัตวแพทย์ (ภาคผนวก ข)   
  4.5.6 สรุปผลการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ (ภาคผนวก ค) 
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  4.5.7 น าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้เชี่ยวชาญท าการปรับปรุง
แก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  4.5.8 ท าการจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 
(ภาคผนวก ง) ส าหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าไปให้กลุ่มตัวอย่างท าการประเมิน  

4.4 การประเมินผลการออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจของระบบ 
ผู้วิจัยออกแบบ แบบประเมินความพึงพอใจของระบบน ามาหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ใน

การวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านบรรณารักษ์ และด้านสัตวแพทย์ และท าการหาค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตรวจสอบเครื่องมือด้านคุณภาพใช้เทคนิค IOC 
(Index of Item Objective Congruence) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรของโรวิเนลลี่และแฮมเบิล
ตัน (Rovinelli and Hambleton) (อ้างถึงในพวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 2540: 117) หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของรายการประเมินความพึงพอใจของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ความชัดเจนภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ให้มีค่าความสอดคล้องรายข้อมากกว่า 
0.5 – 1.00 ขึ้นไป โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   คะแนน +1 คือ ข้อค าถามที่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   คะแนน  0  คือ ข้อค าถามท่ีไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   คะแนน  1  คือ ข้อค าถามท่ีแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

4.5 การวิเคราะห์และการประเมินผลประเมินความพึงพอใจของระบบ 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขและ

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า      
สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี 
เจ้าหน้าที่ประสานงานห้องสมุดและคลังความรู้ ท าแบบประเมินความพึงพอใจ โดยเลือกใช้แบบมาตร
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และสร้างแบบสอบถามตามแนวลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้  
  ก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert) ดังนี้ 
   5 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
   4 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับดี 
   3 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับพอใช้ 
   1 หมายถึง ระบบควรได้รับการปรับปรุง 
  เกณฑ์การพิจารณาแปลความหมายจากค่าเฉลี่ยตามน้ าหนัก 5 ระดับ ดังนี้ 
   4.50 – 5.00 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับดีมาก 
   3.50 – 4.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับดี 
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   2.50 – 3.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง ระบบมีประสิทธิภาพระดับพอใช้ 
   1.00 – 1.49 หมายถึง ระบบควรได้รับการปรับปรุง 
 
5. วิธีการด าเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก  
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้  

5.1 น าหนังสือขออนุญาตจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.2 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 53 ชุด โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูล 
ด้วยตนเอง จากกลุ่ มผู้ ใช้ ระบบ 2 กลุ่ ม  คือ  ผู้ ใช้ งานทั่ ว ไป  ได้ แก่  อาจารย์ และบุ คลากร 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จ านวน 51 คน และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ 
จ านวน 2 คน พร้อมอธิบายขั้นตอนการใช้งานระบบ มีคู่มือการใช้งานระบบส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปและ
ผู้ดูแลระบบ และตอบข้อค าถามท่ีผู้ประเมินสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม 

5.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองโดยใช้เวลา 1 เดือน  
5.4 จัดหมวดหมู่ข้อมูลแบบสอบถาม เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ 

 
6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

6.1 สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย  
  - หาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
ของโรวิเนลลี่และแฮมเบิลตัน (Rovinelli and Hambleton) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 :117) ดังนี้ 
 

 

 
   เมื่อ  IOC  คือ ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถาม 

    R  คือ ผลรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
    N    คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
 

N
R

IOC
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6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  - ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
 

ร้อยละของรายการใด = ความถ่ีของรายการนั้น X 100  
                  ความถี่ท้ังหมด 

 
  - ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตร (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538) 
 

  
 

   เมื่อ  คือ ค่าเฉลี่ย 
                คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
         N     คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  - ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร (Ferguson, 1981) 
 

 
 

   เมื่อ S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                      คือ ผลรวมของคะแนน  

            คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    N คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
จากการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบตามขั้นตอนวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle: SDLC) 7 ขั้นตอน โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบ ท าการวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมหรือสวอต (SWOT Analysis) จากนั้นท าการศึกษาความต้องการที่มีต่อการ
พัฒนาระบบ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ความต้องการใช้ระบบ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใช้งาน
ระบบ แล้วสรุปผลความต้องการที่มีต่อระบบ น าผลมาวิเคราะห์และออกแบบระบบให้ตรงตามความ
ต้องการ หลังจากนั้นท าการพัฒนาระบบโดยท าการเลือกใช้โปรแกรมดีสเปซ (Dspace) ในการพัฒนา 
จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล น ามาใส่ในระบบที่พัฒนาขึ้น แล้วจึงท าการทดลองใช้ระบบขั้นต้นโดยผู้วิจัย 
จากนั้นจึงท าการทดสอบระบบในด้านฟังก์ชั่นการท างานต่างๆ และท าการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบ 

ผลการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้วิจัยน าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1 ผลการพัฒนาระบบคลั งสารสนเทศดิจิทั ล  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตอน ที่  2 ผลการป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อใจขอ งระบ บ คลั งส ารสน เท ศดิ จิ ทั ล                            
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.1 ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล  
ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพแวดล้อมหรือสวอต (SWOT Analysis) ซึ่งพบว่า คณะสัตวแพทย์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีปัจจัยภายในหรือจุดแข็ง (Strength) คือ มีการส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาผลงานวิชาการ โดยการให้ทุนการศึกษาวิจัย การทดลอง การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้บุคลากรสายวิชาการมีงานวิจัย ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ  และคณะฯ มีการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้เกิด
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ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยการจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์มาให้
บุคลากรได้ใช้งาน  

ส่วนการศึกษาปัจจัยภายนอกหรือโอกาส (Opportunity) พบว่า ในปัจจุบันมีโปรแกรม
ต่างๆ ที่สามารถน ามาพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์
ในกลุ่ม Open Source Software (OSS) & Freeware ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรและมีซอฟต์แวร์ให้เลือกใช้หลากหลาย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ พบว่า โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) เป็นโปรแกรม Open Source ที่น ามาใช้ในการ
จัดการคลังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีความสามารถในการควบคุมการเข้าถึง การจัดการสิทธิการใช้งาน 
การค้นคืนเอกสารดิจิทัล ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลทุกประเภท และสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกับระบบอ่ืนๆ ได้ โดยใช้มาตรฐาน OAI-PMH ซึ่งปัจุบันหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล มีการพัฒนาคลังสารสนเทศของตนเองตามบริบทและความต้องการของ
หน่วยงาน โดยมีนโยบายเลือกใช้โปรแกรมดีสเปซ เช่น คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol IR) 
คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ท าให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญที่พร้อมให้
ค าปรึกษาในการพัฒนาระบบ อีกทั้งยังมองถึงความร่วมมือในอนาคตที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
การเลือกใช้โปรแกรมเดียวกันจะท าให้สามารถเชื่อมโยงได้ง่าย และป้องกันปัญหาแพลตฟอร์มระหว่าง
ระบบด้วย รวมถึงอาจารย์ สัตวแพทย์ นักวิจัย และบุคลากร ต้องการมีแหล่งค้นคว้าเพ่ือการศึกษา
ภายในคณะฯ อย่างเป็นระบบสามารถจัดเก็บ ค้นหา เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็วได้รับ
สารสนเทศที่ถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยนช์ในการด าเนินงานได้  

1.2 ผลการศึกษาความต้องการที่มีต่อการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความต้องการในการใช้ระบบโดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

และผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิก
และการสาธารณสุข อาจารย์ประจ าภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ เจ้าหน้าที่ศูน ย์เฝ้า
ระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการ  
สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ โดยใช้ค าถาม  
แบบปลายเปิด สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ ดังนี้ 
  เอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ควรจัดเก็บและเผยแพร่ในระบบ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เห็นว่าควรที่จะจัดเก็บเอกสาร
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ได้แก่ บทความรายงานวิ จัย บทความวิชาการ หนังสือ ต ารา 
ที่เป็นผลงานของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยให้ความส าคัญกับบทความรายงานวิจัย 
บทความวิชาการเป็นล าดับแรก เนื่องจากผู้บริหารและอาจารย์ เห็นว่าจะช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์ของคณ ะฯ ในการด า เนิ น งาน วิจั ยและการบริการวิช าการของคณ ะฯ 
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รวมถึงการจัดการความรู้  และในปัจจุบันผลงานที่อยู่ ในรูปดิจิ ทัลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ 
เป็นสิ่งส าคัญต่องานวิจัยและการปฏิบัติงาน ดังนั้น ถ้ามีการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล  
เพ่ือจัดเก็บและเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ จะช่วยอ านวยความสะดวก  
ต่อผู้ที่ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ จึงต้องการให้ห้องสมุดและคลังความรู้มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมใน
การจัดเก็บ ส่วนในด้านของบุคลากร เห็นว่าการจัดเก็บผลงานนั้นจะช่วยให้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้
สะดวกเมื่อต้องการน าข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน   
  ส่วนในด้านการเผยแพร่ เห็นว่า บทความรายงานวิจัย บทความวิชาการ ให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลฉบับเต็มในรูปแบบ PDF โดยให้อ่านและดาว์นโหลดได้ 
ส่วนหนังสือ ต ารา ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้เฉพาะหน้าปกและหน้าสารบัญในรูปแบบ PDF เนื่องจากหนังสือ 
ต ารา บ้างเล่มยังมีการจัดจ าหน่าย 
  ความต้องการใช้ระบบ 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เกี่ยวกับความต้องการใช้ระบบ
คลังสารสนเทศดิจิทัล เห็นว่า ผู้ใช้งานคือ อาจารย์ และบุคลากรมีสิทธิ์ในการเข้าถึงทุกเอกสาร
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการทุกประเภท สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดิจิทัลเพ่ือมาใช้ประโยชน์ได้ 
และต้องการการแจ้งเตือนหรือประชาสัมพันธ์เมื่อมีผลงานใหม่ให้ทราบด้วย ส่วนการดูแลระบบ 
คลังสารสนเทศดิจิทัลนั้น ผู้บริหารเห็นว่า เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ ควรเป็นผู้รับผิดชอบใน  
การดูแล มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการกลุ่มของเอกสาร และการน าเข้าผลงานในระบบ เพราะเป็น
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการแบ่งประเภทของกลุ่มเอกสาร รูปแบบของไฟล์ดิจิทัล 
รวมถึงขั้นตอนการลงรายการเมทาดาทาให้กับสื่อดิจิทัล 

1.3 ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อได้ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมและความต้องการที่มีต่อการพัฒนาระบบคลัง

สารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบระบบและ
พัฒนาระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ส าหรับพัฒนา
คลังสารสนเทศดิจิทัล เนื่องจากเลือกใช้ตามนโยบายขององค์กร โปรแกรมส าหรับจัดการฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ PostgreSQL โปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache Tomcat web server และโปรแกรม
ส าหรับแปลภาษาจาวา Java development kit ในการพัฒนาระบบ สรุปผลการพัฒนาระบบ 
โดยแบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยผู้ใช้งานทั่วไป
สามารถใช้งานระบบการลงทะเบียนสมาชิกและระบบการค้นหาสารสนเทศ  



  52 

ส าหรับการออกแบบหน้าจอของระบบนั้น ผู้วิจัยมีการปรับแต่งในส่วนของโปรแกรม
ดีสเปซ (DSpace) เพ่ือบ่งบอกความเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ให้มีความเหมาะสม ตรงตามความต้องการ และเข้าใจง่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.3.1 การปรับแต่งในส่วนหัว Header โดยท าการออกแบบในส่วนของรูปภาพที่จะ
น ามาใช้ เน้นความกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนประกอบในภาพ เช่น สี ตราสัญลักษณ์ของ
คณะ การใช้ตัวอักษร การใช้สีที่เหมาะสม ความสวยงาม สะดุดตาและสื่อความหมายในการเป็นระบบ
คลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  1.3.2 การปรับแต่งชื่อคลังสารสนเทศในส่วน “DSpace Name” at Green Bar 
โดยค่าเริ่มต้นที่ระบบตั้งไว้ คือ “DSpace at My University” ท าการปรับเปลี่ยนชื่อของระบบเป็น 
“ MAHIDOL UNIVERSITY INSTITUTIONAL REPOSITORY, THE FACULTY OF VETERINARY 
SCIENCE” 
  1.3.3 การปรับแต่งในส่วนของ News Editor ซึ่งการปรับแต่งในส่วนนี้จะต้องมี
ความรู้เกี่ยวกับภาษา HTML โดยท าการปรับแต่งได้ดังนี้ 
    - ส่วนของ Top News ผู้วิจัยน าส่วนนี้มาปรับเปลี่ยนในการใส่ข้อมูล
เกี่ยวกับคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   - ส่วนของ Sidebar News ผู้วิจัยน าส่วนนี้มาปรับเปลี่ยนใส่ส่วนเสริมของ
ระบบ ได้แก่ การแนะน า Facebook ของห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ และการใส่คู่มือการใช้งาน
ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล ให้ผู้ใช้ได้สามารถเข้าไปศึกษาการใช้งานระบบได้ 
 

โดยผลการปรับแต่งหน้าจอระบบหน้าหลัก จะประกอบด้วย 4 ส่วน ดังภาพที่ 14 ได้แก่ 
  ส่วนที่ 1 การค้นหา การลงทะเบียน และการช่วยเหลือในการใช้งานระบบ 
  ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   และคู่มือการใช้งานระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
  ส่วนที่ 3 Communities in DSpace หรือกลุ่มเอกสารที่มีในระบบ 
  ส่วนที่ 4 Discover การค้นหาสารสนเทศ ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จาก  
   Author, Subject, Date issued   
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างหน้าจอหน้าหลักระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
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ระบบงานที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มี 2 ระบบ คือ ระบบการลงทะเบียนสมาชิก
และระบบการค้นหาสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ระบบการลงทะเบี ยนสมาชิก  ผู้ ใช้ งาน ทั่ ว ไปสามารถสมั ครสมาชิกระบบ 
คลังสารสนเทศดิจิทัล เพ่ือรับบริการอีเมลแจ้งเตือนข้อมูลสารสนเทศใหม่ ท าการกรอก E-mail 
Address ที่อยู่ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น (@mahidol.ac.th) หลังจากนั้นระบบจะ
ท าการส่ง URL ไปยังอีเมลที่ได้ท าการลงทะเบียน ให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่ ชื่อ -นามสกุล 
เบอร์โทรศัพท์ (ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นการลงทะเบียน) หลังจากลงทะเบียนผ่านครบทุกขั้นตอน
แล้ว ผู้ดูแลระบบจะยืนยันจะการลงทะเบียน จากนั้นผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบได้ ดังภาพที่ 15 
 

 

ภาพที่ 15 ตัวอย่างหน้าจอระบบการลงทะเบียนสมาชิก 
 

2. ระบบการค้นหาสารสนเทศ ผู้ ใช้งานทั่ วไปสามารถท าการค้นหาสารสนเทศ 
เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดและเอกสารฉบับเต็ม โดยการค้นหาในระบบแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
การค้นหาทั่วไป การค้นหาอย่างละเอียด และการค้นหาแบบไล่เรียง ดังนี้ 
  2.1 การค้นหาทั่วไป (Basic search) คือ การค้นหาซึ่งสามารถค้นหาได้ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยสามารถพิมพ์ค าค้นที่ทราบหรือต้องการหาได้ทันที เช่น ชื่อผู้แต่ง  ชื่อเรื่อง     
ค าส าคัญ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกรวดเร็ว โดยค้นหาผ่านช่องทาง 
ดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาทั่วไป 
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  2.2 การค้นหาอย่างละเอียด (Advanced Search) คือ การค้นหาที่เฉพาะเจาะจง 
สามารถระบุขอบเขตหรือเงื่อนไขของการค้นหาได้ ว่าต้องการหาเฉพาะบทความหรือหนังสือสามารถ
ใส่ค าค้นหาได้ทั้งจากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ค าส าคัญ โดยเพ่ิมตัวกรองผลการค้นหาที่ต้องการได้ 
ท าให้ได้ผลการค้นหาตรงตามความต้องการ ถูกต้องและแม่นย า โดยเข้าสู่หน้า Advanced Search 

ได้จากปุ่ม  ดังภาพที่ 17  

 
 

ภาพที่ 17 ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาอย่างละเอียด 
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  2.3 การค้นหาแบบไล่เรียง (Search by Browse) คือ การค้นหาตามกลุ่มที่ระบบ
ก าหนดไว้ คือ การค้นหาในส่วนต่างๆ ที่ผู้ใช้ทราบข้อมูลเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ ค้นหาจาก
ปีพิมพ์ (Browsing by Issue Date) ชื่อผู้แต่ง (Browsing by Author) ชื่อเรื่อง (Browsing by Title) 
และจากค าส าคัญ (Browsing by Subject) ดังภาพที่ 18 เป็นการค้นหาในส่วนของหัวเรื่องหรือ 
ค าส าคัญท่ีสนใจ (Keywords)  
  นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถการค้นหาจากชุมชนและกลุ่มข้อมูล (Communities and 
Collections) ดังภาพที่ 19 หากผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลที่ต้องการอยู่ในชุมชนหรือกลุ่มย่อยใด 

 

 

ภาพที่ 18 ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาจากค าส าคัญ (Browsing by Subject) 
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างหน้าจอการค้นหาข้อมูลจากชุมชนและกลุ่มข้อมูล 
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3. การแสดงรายละเอียดและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม เมื่อผู้ใช้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ
ได้ระบบจะแสดงรายละเอียดของบทความ/หนังสือ ดังภาพที่ 20 

 

 

ภาพที่ 20 ตัวอย่างหน้าจอการแสดงรายละเอียดและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม 
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ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ ซึ่งสามารถใช้งานระบบได้เหมือน
ผู้ใช้งานทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงระบบเพ่ือจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ อีก 3 ระบบย่อย คือ              
ระบบการจัดการกลุ่มเอกสาร ระบบการบันทึกสารสนเทศ และระบบรายงานสถิติการเข้าใช้ 

1. ระบบการจัดการกลุ่มเอกสาร ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง/แก้ไขชุมชนและกลุ่มข้อมูล
ในระบบได้ตามความต้องการ สามารถท าการก าหนดชื่ อ ก าหนดค าอธิบายของกลุ่มข้อมูล 
ดังภาพที ่21 โดยสามารถตั้งรายละเอียดค าอธิบายชุมชนหรือกลุ่มข้อมูลได้ เช่น  
  - Name   ชื่อชุมชนหรือกลุ่มข้อมูลที่จะแสดง  

  - Short Description ค าอธิบายสั้นๆ ชุมชนหรือกลุ่มข้อมูล 
  - Introductory text ข้อความแนะน าชุมชนหรือกลุ่มข้อมูล 
  - Copyright text ข้อความลิขสิทธิ์ 
  - Side bar text  ข้อความด้านข้างท่ีจะแสดงโชว์ 
  - License  ข้อมูลการอนุญาต 
  - Provenance  ที่มาของข้อมูลในชุมชนหรือกลุ่มข้อมูล 
  - Logo   โลโก้รูปภาพที่จะให้แสดง 

ซึ่งในที่นี้ผู้ดูแลระบบจะต้องท าการกรอกชื่อชุมชนหรือกลุ่มข้อมูลที่จะให้แสดงในระบบ 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความจ าเป็น ดังภาพที่ 21 
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างหน้าจอการสร้างกลุ่มข้อมูล (Create Collection) 
 

2. ระบบการบันทึกสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบสามารถท าการบันทึก/แก้ไขข้อมูล
รายละเอียดของสารสนเทศ ซึ่ งใช้  Dublin Core Metadata เป็นเครื่องมือมาตรฐานส าหรับ 
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล กรอกข้อมูลเมทาดาทาลงในช่องที่ก าหนดไว้ ดังภาพที่ 22 
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ภาพที่ 22 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 
 

จากภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ โดยผู้ดูแล
ระบบท าการกรอกเมทาดาทาที่ ก าหนดไว้  เช่น  Authors, Title, Date of Issue, Publisher, 
Citation,  Series/ Report No, Identifiers,  Type,  Language,  Subject Keywords, Abstract 
เป็นต้น 
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ภาพที่ 23 ตัวอย่างหน้าจอการอัปโหลดไฟล์ 
 

จากภาพที่ 23 แสดงตัวอย่างหน้าการอัปโหลดไฟล์ ผู้ดูแลระบบท าการอัปโหลดไฟล์และ
เอกสารฉบับเต็มที่ต้องการ โดยระบบจะแสดงรายการที่ได้ท าการอัปโหลด ชื่อไฟล์และสถานะการ
อัปโหลด  

 
3. ระบบรายงานสถิติการเข้าใช้ ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิติการเข้าถึงข้อมูลในระบบ 

โดยมีการรายงานสถิติการใช้งานในส่วนต่างๆ ได้แก่ รายงานสถิติระดับชุมชนในระบบ รายงานสถิติ
ระดับกลุ่มข้อมูลในระบบ และรายงานสถิติจากการเข้าใช้เอกสาร ในที่นี้ได้ตั้งค่าการเปิดใช้งานสถิติไว้ 
3 ส่วน ดังนี้  
  - Total Visits หมายถึง จ านวนการเยี่ยมชมทั้งหมด 
  - Total Visits per Month หมายถึง จ านวนการเยี่ยมชมในแต่ละเดือน   
  - File Downloads หมายถึง จ านวนการเข้าชม/ดาวน์โหลดเอกสาร 
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ภาพที่ 24 ตัวอย่างหน้าจอการรายงานสถิติจากการเข้าใช้เอกสาร 
 

จากภาพที่ 24 ตัวอย่างหน้าจอการรายงานสถิติจากการเข้าใช้เอกสาร ผู้ดูแลระบบ
สามารถดูสถิติการเข้าใช้งานระบบได้ โดยท าการเลือกสถิติในส่วนที่ต้องการทราบ จากนั้นระบบจะ
แสดงข้อมูลรายงานสถิติ 
  
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล                 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นน าแบบประเมินที่ร่างไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านบรรณารักษ์ และด้านสัตวแพทย์ ท าการประเมินข้อค าถาม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) หลังจากนั้น
จึงจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของระบบ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ฉบับ คือ ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ ดังนี้ 

ผู้ใช้งานทั่วไป จากการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบคลังสารสนเทศ
ดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาจารย์
ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข และภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์    
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จ านวน 23 คน 2) เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ 
จ านวน 10 คน 3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์  จ านวน 5 คน 4) เจ้าหน้าที่
ส านักงานคณบดี จ านวน 13 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 51 คน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (N=51) 
 

ข้อ ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ   

 หญิง 31 60.8 
 ชาย 20 39.2 
 รวม 51 100 
2 สถานภาพ   
 บุคลากรสายวิชาการ 23 45.1 

 บุคลากรสายสนับสนุน 28 54.9 
 รวม 51 100 

3 หน่วยงานที่สังกัด   
 ภาควิชาปรีคลินิคและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 11 21.6 

 ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 12 23.5 
 ส านักงานคณบดี 13 25.5 
 ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 5 9.8 

 ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ิน และสัตว์อพยพ 10 19.6 
 รวม 51 100 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.8 และเพศชาย จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2  

บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมาบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 

โดยมีหน่วยงานที่สังกัดผู้ประเมินสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณบดี จ านวน 13 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 25.5 รองลงมาภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.5 ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 ศูนย์เฝ้าระวัง
และติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 และ  
ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 
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ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ทั่วไป (N=51) 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 

ด้านการออกแบบ 

1. การจัดวางรูปแบบข้ันตอนง่ายต่อการใช้งาน 4.02 0.58 ด ี
2. การออกแบบหน้าหลักมีความน่าสนใจ 3.84 0.61 ด ี

3. การแสดงผลรายการที่ค้นหาบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม 3.88 0.73 ด ี
4. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.27 0.66 ด ี
5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความเหมาะสม 4.12 0.68 ด ี

สรุปผลการประเมินด้านการออกแบบ 4.02 0.65 ดี 
ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 4.02 0.64 ด ี
2. เนื้อหาตรงตามความต้องการใช้งาน 3.90 0.70 ด ี

3. เนื้อหามีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 4.14 0.82 ด ี
สรุปผลการประเมินด้านเนื้อหา 4.02 0.72 ดี 

ด้านการใช้งาน 
1. ระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน 3.98 0.54 ด ี
2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหรือเข้าถึงเนื้อหาท่ีต้องการได้ง่าย  4.10 0.64 ด ี
3. ข้อมูลรายละเอียดของเนื้อหาท่ีต้องการครบถ้วน เหมาะสม 4.04 0.82 ด ี

สรุปผลการประเมินด้านการใช้งาน 4.04 0.67 ดี 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์    
1. สามารถเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก  4.08 0.62 ด ี

2. ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลสารสนเทศใหม่ ด้วยระบบการแจ้งเตือน
ผ่านทาง E-mail ที่ท าการลงทะเบยีนไว ้

4.25 0.65 ด ี

3. ระบบมีประโยชน์เหมาะสมที่จะน ามาใช้งานได้จริง  4.02 0.61 ด ี

สรุปผลการประเมินด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 4.11 0.63 ดี 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 4.04 0.66 ดี 
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จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไปจ านวน 51 คน สามารถ
สรุปผลโดยจ าแนกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

ด้านการออกแบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65       
ดังนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ใน ระดับดี 

ด้านเนื้อหา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72              
ดังนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ใน ระดับด ี

ด้านการใช้งาน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67          
ดังนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ใน ระดับดี 

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.63 ดังนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ใน ระดับดี 

ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั่วไปได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ดังนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับด ี
 

ผู้ดูแลระบบ จากการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของระบบคลังสารสนเทศ
ดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดและคลังความรู้ จ านวน 2 คน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแล
ระบบ (N=2) 

 

หัวข้อการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 

ด้านการออกแบบ 

1. การจัดวางรูปแบบข้ันตอนง่ายต่อการใช้งาน 5.00 0.00 ดีมาก 
2. การออกแบบหน้าหลักมีความน่าสนใจ 5.00 0.00 ดีมาก 

3. การแสดงผลรายการที่ค้นหาบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม 4.50 0.70 ดีมาก 
4. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.50 0.70 ดีมาก 

5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินด้านการออกแบบ 4.80 0.28 ดีมาก 
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ตารางที่  5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจของ       
ผู้ดูแลระบบ (N=2) (ต่อ) 
 

 

หัวข้อการประเมิน 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 

แปลผล 

ด้านเนื้อหา 

1. เนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ 5.00 0.00 ดีมาก 
2. เนื้อหาตรงตามความต้องการใช้งาน 4.50 0.70 ดีมาก 

3. เนื้อหามีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 5.00 0.00 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินด้านเนื้อหา 4.83 0.23 ดีมาก 

ด้านการใช้งาน 

1. ระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน 5.00 0.00 ดีมาก 
2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหรือเข้าถึงเนื้อหาท่ีต้องการได้ง่าย  5.00 0.00 ดีมาก 
3. ข้อมูลรายละเอียดของเนื้อหาท่ีต้องการครบถ้วน เหมาะสม 4.50 0.70 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินด้านการใช้งาน 4.83 0.23 ดีมาก 

ด้านการจัดการข้อมูล 
1. การบันทึกข้อมูลในระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน    5.00 0.00 ดีมาก 

2. การแก้ไขข้อมูลในระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน    5.00 0.00 ดีมาก 
3. การลบข้อมูลในระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน   5.00 0.00 ดีมาก 
4. การดูสถิติการใช้งาน เข้าใจง่าย สะดวกรวดเร็ว  5.00 0.00 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 5.00 0.00 ดีมาก 
สรุปผลการประเมินภาพรวม 4.86 0.18 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน สามารถ

สรุปผลโดยจ าแนกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
ด้านการออกแบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28                   

ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ใน ระดับดีมาก 
ด้านเนื้อหา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23                           

ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ใน ระดับดีมาก 
ด้านการใช้งาน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23                       

ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ใน ระดับดีมาก 
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ด้านการจัดการข้อมูล  ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.00 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ใน ระดับดีมาก 

ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับดีมาก 



 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     

โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 
1. เพื่อพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ป ร ะ ช าก รที่ ใช้ ก า ร ศึ ก ษ า  คื อ  ก ลุ่ ม ผู้ ใช้ ร ะบ บ ค ลั ง ส า ร ส น เท ศ ดิ จิ ทั ล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 กลุ่ม รวมจ านวน  172 คน ได้แก่ 1) อาจารย์ประจ า
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข และภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
จ านวน 76 คน 2) เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ 
จ านวน 34 คน 3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ จ านวน 16 คน 4) เจ้าหน้าที่
ส านักงานคณบดี จ านวน 42 คน และ 5) เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ จ านวน 2 คน (ข้อมูล
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 จากงานทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)  

2. กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการศึ กษา คื อ  กลุ่ มผู้ ใช้ ระบบคลั งสารสน เทศดิจิทั ล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมจ านวน 53 คน ท าการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้เกณฑ์ค่าร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551) และท าการสุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
และภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 23 คน 2) เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตาม
โรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อพยพ จ านวน 10 คน 3) เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการ    
สัตวแพทย์ จ านวน 5 คน 4) เจ้าหน้าที่ส านักงานคณบดี จ านวน 13 คน และ 5) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
และคลังความรู้ จ านวน 2 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล       

ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

  1 .1  แบบสั มภ าษณ์ ความต้ องการของผู้ ใช้ ระบบคลั งสารสน เทศดิ จิ ทั ล                
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  1.2 ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
   2 .1  แบบ ป ระ เมิ น ค วาม พึ งพ อใจข องผู้ ใช้ ระบ บ คลั งส ารสน เท ศดิ จิ ทั ล                  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ โปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ส าหรับพัฒนาคลัง
สารสนเทศดิจิทัล โปรแกรมส าหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL โปรแกรมเว็บ
เซิ ร์ ฟ เว อ ร์  Apache Tomcat web server แ ล ะ โป ร แ ก ร ม ส า ห รั บ แ ป ล ภ า ษ า จ า ว า 
Java development kit ระบบแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ 
  ผู้ใช้งานทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยสามารถใช้งาน
ระบบ ดังนี้ 
  1.1 ระบบการลงทะเบียนสมาชิก อาจารย์ บุคลากร จะสามารถลงทะเบียนเพ่ือรับ
ข่าวสารทางอีเมลได้ โดย E-mail Address ที่จะใช้ในการลงทะเบียนจะต้องอยู่ภายใต้โดเมนของ
มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น (@mahidol.ac.th) ถึงท าการลงทะเบียนได้ แต่ผู้ที่สนใจทั่วไปจะไม่
สามารถใช้งานได้เนื่องจากการลงทะเบียนจะต้องใช้ E-mail Address ที่อยู่ภายใต้โดเมนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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  1.2 ระบบการค้นหาสารสนเทศ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถท าการค้นหาสารสนเทศ 
เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดและเอกสารฉบับเต็ม โดยการค้นหาในระบบแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ     
แบบค้นหาทั่วไป แบบค้นหาอย่างละเอียด และแบบค้นหาแบบไล่เรียงได้ 
  ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ โดยสามารถใช้ ในส่วนของ
ระบบที่กล่าวมาข้างต้นเหมือนผู้ใช้งานทั่วไปแต่เพ่ิมอีก 3 ส่วน คือ ระบบการจัดการกลุ่มเอกสาร     
ระบบการบันทึกสารสนเทศ และระบบรายงานสถิติการเข้าใช้ ซึ่งการเข้าใช้ในส่วนนี้ต้องใส่ข้อมูล     
E-mail Address และ Password เพ่ือตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานระบบ 
  1.3 ระบบการจัดการกลุ่มเอกสาร ผู้ดูแลระบบสามารถสร้าง/แก้ไขชุมชนและกลุ่ม
ข้อมูลในระบบได้ตามความต้องการ 
  1.4 ระบบบันทึกสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบสามารถท าการบันทึก/แก้ไขข้อมูล
รายละเอียดของสารสนเทศ ซึ่งใช้มาตรฐาน Dublin Core Metadata เป็นเครื่องมือส าหรับการ     
ลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
  1.5 ระบบรายงานสถิติการเข้าใช้ ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิติการถึงข้อมูลในระบบ 
โดยมีการรายงานสถิติการใช้งานในส่วนต่างๆ ได้แก่ รายงานสถิติระดับชุมชนในระบบ (Community) 
รายงานสถิติระดับกลุ่มข้อมูลในระบบ (Collection) และรายงานสถิติจากการเข้าใช้เอกสาร 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ฉบับ คือ ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ดูแลระบบ 
  ผู้ใช้งานทั่วไป จากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม จ านวน 51 คน ได้แก่ 
  2.1 ผู้ ใช้งานทั่วไป ได้แก่ อาจารย์ประจ าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการ
สาธารณสุขและภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรค
จากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่
ส านักงานคณบดี รวมจ านวน 51 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้งานทั่วไป ด้านการ
ออกแบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ดังนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปมี
ความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ใน ระดับดี ด้านเนื้อหา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ดังนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาอยู่ใน ระดับดี 
ด้านการใช้งาน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ดังนั้น 
ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ใน ระดับดี ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.11 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ดังนั้น ผู้ใช้งานทั่วไปมีความพึงพอใจ 
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ใน ระดับดี ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมของผู้ใช้งานทั่วไปได้
ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ  4.04 และค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ดั งนั้น  ผู้ ใช้ งานทั่ วไป มี 
ความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับดี     
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  ผู้ดูแลระบบ จากกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม จ านวน 2 คน ได้แก่ 
  2.2 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและคลังความรู้ จ านวน 2 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ดูแลระบบ ด้านการออกแบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.28 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบอยู่ใน ระดับดีมาก ด้านเนื้อหา ได้ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา อยู่ใน ระดับดีมาก ด้านการใช้งาน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.23 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ใน ระดับดีมาก ด้านการจัดการ
ข้อมูล ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.00 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมี 
ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์อยู่ใน ระดับดีมาก ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม
ของผู้ดูแลระบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.18 ดังนั้น 
ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับดีมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
โดยน าแนวคิดเรื่องคลังสารสนเทศสถาบัน ซึ่งมีคุณลักษณะในการจัดเก็บรวบรวมงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรในรูปแบบดิจิทัล ที่ให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึง ใช้งานสะดวก รวดเร็ว มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากคลังสารสนเทศอ่ืนๆ และเป็นการรวบรวมงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง (Johnson, 2002; Prosser, 2003; รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2557) มาแก้ไขปัญหาการ
จัดเก็บและเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและผลงานวิชาการ และท าการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (SDLC) 

ผู้ วิจัย ได้ เลือกโปรแกรม  (DSpace) เนื่ องจากเลือกใช้ตามนโยบายขององค์กร 
ซึ่ งโปรแกรมดีสเปซเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ระบบเปิดเผยรหัส (Open Source Software) 
ที่ใช้ในการจัดการคลังเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาระบบ ด้วยข้อดีของโปรแกรมที่สามารถ
รองรับการจัดเก็บและจัดการกับข้อมูลได้ทุกรูปแบบ โดยมีรูปแบบโครงสร้างที่แบ่งเป็นชุมชน 
(Community) ชุมชนย่อย (Sub Community) และกลุ่มของชุมชน (Collection) นอกจากนี้ยังมี
ความสามารถในการควบคุมการเข้าถึง การจัดการสิทธิการใช้งาน การค้นหาสารสนเทศตามมาตรฐาน
เมทาดาทา โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและใช้ข้อมูลร่วมกับระบบอื่นได้ โดยแนวคิด OAI-PMH และมี
ระบบรายงานทางสถิติ จงึเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการพัฒนาคลังสารสนเทศระดับสถาบัน (ฐะปะนีย์ 
ตรีรัตนภรณ์, 2557; สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, 2554) และใช้มาตรฐานการจัดเก็บของ Dublin Core 
Metadata ในการอธิบายข้อมูลย่อยเกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลทรัพย์สินทาง
ปัญญา ข้อมูลรูปแบบการใช้งาน ให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสารสนเทศ เข้าถึงเอกสารดิจิทัลฉบับเต็มได้ 
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และจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า งานวิจัยของกัลยาณี ศุภดิษฐ์ และงานวิจัยของ 
บุญฤทธิ์ คงล าพูน ที่ท าการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลด้วยโปรแกรมดีสเปซ ซึ่งเห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมต่อการพัฒนาระบบ  (กัลยาณี  ศุภดิษฐ์ , 2016; บุญฤทธิ์ คงล าพูน , 2556) 
และงานวิจัยของวัชรี เพ็ชรวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข ได้ศึกษาและเปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน 
พบว่า ผู้ใช้มีความเห็นว่าบริการคลังสารสนเทศสถาบันต่างๆ ควรมีในระบบ เช่น คู่มือการใช้งาน 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร (วัชรี เพ็ชรวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข , 2554) ดังนั้น ผู้วิจัยพัฒนาระบบ 
คลังสารสนเทศดิจิทัล ให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลสารสนเทศใหม่ด้วยระบบการแจ้งเตือนผ่านทาง E-mail 
ที่ท าการลงทะเบียนไว้ รวมถึงพัฒนาในส่วนเสริมของระบบให้เข้าถึงช่องทางการติดต่อ ข้อมูลการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านช่องทาง Facebook และท าเพ่ิมในส่วนของคู่มือการใช้งานระบบ  

นอกจากนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องในประเด็นอ่ืนๆ พบว่า งานวิจัยของ 
บุญฤทธิ์ คงล าพูน ที่มีปัญหาในการน าส่งผลงาน การแก้ไขข้อมูลที่มีความผิดพลาด โดยผู้วิจัยได้ 
น าปัญหานี้มาใช้เป็นแนวทางในขั้นตอนการก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบ ในส่วนของผู้ดูแลระบบให้สามารถ
ท าการจัดการกลุ่มเอกสาร บันทึกสารสนเทศ ทั้งนี้ผู้ดูแลระบบจะสามารถเพ่ิม แก้ไข ย้ายข้อมูล
สารสนเทศที่ท าการบันทึกได้  (บุญฤทธิ์  คงล าพูน , 2556) และงานวิจัยของวัชรี เพ็ชรวงษ์ 
และกุลธิดา ท้วมสุข ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน พบว่า คลังสารสนเทศสถาบัน
มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการจัดเก็บ ที่ชี้ให้เห็นถึงปริมาณเนื้อหาและความต่อเนื่องในการจัดเก็บใน  
คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัย  (วัชรี เพ็ชรวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข, 2554) ดังนั้น
ผู้วิจัยพัฒนาระบบรายงานสถิติการใช้งาน เช่น การแสดงจ านวนเอกสารงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ในระบบในแต่ละปี การแสดงจ านวนผลงานของอาจารย์และบุคลากรแต่ละท่าน และการแสดงผล
รายงานสถิติการเข้าใช้ระบบ เป็นต้น 

ส าหรับผลการศึกษาความพึงพอใจของระบบในภาพรวมของผู้ใช้งานทั่วไปอยู่ในระดับดี 
( X  = 4.04, S.D. = 0.66) และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ดูแลระบบอยู่ในระดับ
ดีมาก ( X  = 4.86, S.D. = 0.18) จึงสามารถสรุปได้ว่าระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล ที่พัฒนาขึ้น
สามารถเป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่เอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหา การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แก้ไขปัญหา 
การจัดเก็บผลงานประเภทบทความ หนังสือ ต าราของบุคลากรให้มีระบบแบบแผนได้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านสัตวแพทยศาสตร์ 
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ข้อจ ากัดในการท าวิจัย 
1. เนื่องจากการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล ได้ใช้โปรแกรมดีสเปซ (Dspace) 

ส าหรับการพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล ซึ่งโปรแกรมจะก าหนดรูปแบบหน้าตาการแสดงผลใน
หน้าต่างๆ ก าหนด Template / Theme ว่าจะมีการแสดงผลข้อมูลอะไรบ้าง ซึ่ งไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้มาก เช่น การแสดงรายละเอียดของสารสนเทศนั้นจะแสดงผลเป็นหัวเรื่อง 
(Subject) ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนการแสดงว่าเป็นค าค้น (keyword) ตามท่ีได้ท าการบันทึกข้อมูลไว้ 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่สามารถให้อาจารย์ท ากิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
ตามท่ีตั้งใจ ในการท าวิทยานิพนธ์ในเบื้องต้น 

3. ต้องใช้โปรแกรม DSpace เนื่องจากเป็น Platform เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยและ
สามารถเชื่อมโยงระบบได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรก าหนดข้อบังคับหรือระเบียบการ ให้อาจารย์และบุคลากรส่งเอกสารงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ เพ่ือจัดเก็บลงระบบให้มีข้อมูลผลงานของบุคลากร
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

2. ควรเพ่ิมสิทธิ์การใช้งานให้กับอาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ ให้สามารถท าการ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดของเอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการอัพเดต
ผลงานของตนเอง และประหยัดเวลาต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการติดตามผลงานต่างๆ 

3. พัฒนาในส่วนเสริมการเก็บสถิติของโปรแกรมดีสเปซ (Dspace) เพ่ิมเติมให้ช่วย
จัดเก็บข้อมูลการใช้งานมากข้ึน เช่น Google analytics, Awstats เป็นต้น 

4. พัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยี  Responsive Web Design (RWD) เพ่ือให้ ระบบ
สามารถรองรับการท างานบนอุปกรณ์มือถือ เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตได้ 

5. พัฒนา Web App เพ่ือเชื่อมโยงระบบภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นจากที่
เดียวได ้



 

รายการอ้างอิง 

รายการอ้างอิง 
 

American Library Association. (2011). DRM: A Brief Introduction. Accessed   
      September 5, 2015. Retrieved from                 
      www.ala.org/ala/issuesadvocacy/copyright/digitalrights/index.cfm 

Biswas, G., & Paul, D. (2010). "An evaluative study on the open source digital library 
      softwares for institutional repository: Special reference to Dspace and    
      greenstone digital library." International Journal of Library and   
      Information Science, 2, 1: 1-10.  

Boston University. (2015). Boston University Institutional Repository. Accessed  
      August 25, 2015. Retrieved from http://open.bu.edu/ 

Crow, R. (2002). The case for institutional repositories: A SPARC position paper. 
      Washington D.C.: The Scholarly publishing & Academic Resources    
      Coalition. 

Ferguson, G. A. (1981). Statistical Analysis in Psychology and Education (5 ed.).   
      Tokyo: Mcgraw-Hill. 

Johnson, R. K. (2002). "Institutional repositories: partnering with faculty to enhance  
      scholarly communication." D-Lib Magazine, 8, 11 (November).  

Lynch, C. (2003). "Institutional repositories: Essential infrastructure for scholarship in 
      the digital age." Library & the Academy, 3, 2: 327-336.  

Maji, C. D. (2009). Digital Copyright Management: Need for Managerial Aspects. 
      Accessed September 5, 2015. Retrieved from             
      www.inflibnet.ac.in/caliber2009/CaliberPDF/56.pdf 

Massachusetts Institute of Technology. (2015). DSpace@MIT. Accessed August 26, 
      2015. Retrieved from http://dspace.mit.edu/ 

Open Archives Initiative activies. (2017). Open Archives Initiative. Accessed July 5, 
      2017. Retrieved from https://www.openarchives.org/ 

 

www.ala.org/ala/issuesadvocacy/copyright/digitalrights/index.cfm
http://open.bu.edu/
www.inflibnet.ac.in/caliber2009/CaliberPDF/56.pdf
http://dspace.mit.edu/
https://www.openarchives.org/


  77 

Prosser, D. (2003). "Institutional repositories and open access: The future of scholarly 
      communication." Information Services & Use, 23, 2-3: 168.  

University of Arizona. (2015). The University of Arizona Campus Repository.   
      Accessed August 2, 2015. Retrieved from          
      http://arizona.openrepository.com/arizona/ 

University of Bath. (2003). Main Technical Ideas of OAI-PMH. 
      Accessed July 5, 2017. Retrieved from              
      https://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm 

University of Queensland. (2017). The University of Queensland's institutional 
      digital repository. Accessed August 25, 2015. Retrieved from      
      http://espace.library.uq.edu.au/ 

University of Southampton. (2017). EPrints Software. Accessed July 5, 2017.      
      Retrieved from http://www.eprints.org/uk/index.php/eprints-software/ 

University of Waikato and New Zealand Digital Library Project. (2017). About    
      Greenstone. Accessed July 5, 2017. Retrieved from       
      http://www.greenstone.org/ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์. (2559). ลิขสิทธิ์. เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน. 
      เข้าถึงได้จาก http://www.ipthailand.go.th/th/copyright-001.html 

กัลยาณี ศุภดิษฐ์. (2016). "คลังข้อมูลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช." PULINET Journal, 
      3, 1 (January-April ): 79-85.  

กุลธิดา ท้วมสุข. (2554). คลังสารสนเทศสถาบัน : เครื่องมือการจัดการทุนทางปัญญาขององค์กร. 
      เอกสารการบรรยาย ณ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
      วันที่ 18 ตุลาคม 2554. 

กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์. (2558). สภาพภาพและปัญหาแพลตฟอร์ม Dsapce ที่คลังหน่วยเก็บถาวร 
      สถาบันในประเทศไทยใช้. ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และ 
      สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

 

http://arizona.openrepository.com/arizona/
https://www.oaforum.org/tutorial/english/page3.htm
http://espace.library.uq.edu.au/
http://www.eprints.org/uk/index.php/eprints-software/
http://www.greenstone.org/
http://www.ipthailand.go.th/th/copyright-001.html


  78 

จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว. (2557). Metadata ส าหรับวัสดุดิจิทัลประเภทสื่อโสตทัศน์. เข้าถึงเมื่อ 
      25 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=39104 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2558). คลังปัญญาจุฬา เพื่อประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 25 สิงหาคม.   
      Retrieved from http://cuir.car.chula.ac.th/ 

ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์. (2550). Digital Right Management. เข้าถึงเมื่อ 10 กันยายน. 
      เข้าถึงได้จาก http://www.nia.or.th/innolinks/200705/innovtrend.htm 

ฐะปะนีย์ ตรีรัตนภรณ์. (2557). "การน าซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมาใช้ในงานห้องสมุดดิจิทัล: ศึกษา
      เปรียบเทียบระหว่างโปรแกรมดีสเปซและกรีนสโตน." วารสารสนเทศศาสตร์, 
      32, 3 (กันยายน-ธันวาคม): 92-110.  

เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง. (2557). แนวปฏิบัติที่ดีของการก าหนดมาตรฐานการจัดการคลังสารสนเทศ
      ข้อมูลวิจัย. เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก            
      http://libarts.stou.ac.th/UploadedFile/12.IR_Research_Data.pdf 

บุญฤทธิ์ คงล าพูน. (2556). "คลังปัญญามหาวิทยาลัยทักษิณ." วารสารส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
      ทักษิณ, 2 (กรกฏาคม -ธันวาคม): 15-27.  

ปริศนา มัชฌิมา. (2555). การค้นคืนสารสนเทศมัลติมีเดีย (Multimedia Retrieval). กรุงเทพฯ:  
      คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2559–2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2559). นครปฐม: 
      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2553). ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่ = ICT System and Modern 
      Management. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป. 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: ส านัก
      ทดสอบทางการศึกษาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

พิชญา สาจันทร์. (2554). เมทาดาทา (Metadata). วารสารบรรณทัศน์, 3, 1.  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2014). คลังสารสนเทศดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
      เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก               
      https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2 

http://libsis.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=39104
http://cuir.car.chula.ac.th/
http://www.nia.or.th/innolinks/200705/innovtrend.htm
http://libarts.stou.ac.th/UploadedFile/12.IR_Research_Data.pdf
https://digitallib.stou.ac.th/handle/6625047444/2


  79 

รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. (2557). องค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการและให้บริการข้อมูลวิจัย. 
      เข้าถึงได้เมื่อ 10 ตุลาคม. เข้าถึงได้จาก http://libarts.stou.ac.th/ 
      UploadedFile/9.Organizations_with_best_practice.pdf 

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคทางการวิจัยเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ: 
      สวุีนิยาสาสน์. 

เลิศชัย คงอ านวยศักดิ์ และนครทิพย์ พร้อมพูล. (2556). การบูรณาการข้อมูลด้วยเมทาดาทา 
      ส าหรับคลังข้อมูลส่วนกลางโดยใช้ดีสเปซ. เข้าถึงเม่ือ 5 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก  
      http://202.44.34.144/nccitedoc/admin/nccit_files/NCCIT- 
      20143010120013.pdf 

วัชรี เพ็ชรวงษ์. (2557). คลังสารสนเทศสถาบัน. เข้าถึงเมื่อ 8 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก 
      http://libarts.stou.ac.th/UploadedFile/7.Material.pdf 

วัชรี เพ็ชรวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข. (2554). "การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบันของ
      มหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ." วารสารสารสนเทศศาสตร์, 29, 3 
      (กันยายน-ธันวาคม): 53-64.  

วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2551). วิธีวิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์ 

วิกิพีเดีย. (2558). การวิเคราะห์สวอต. เข้าถึงเม่ือ 16 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก      
      https://th.wikipedia.org/wiki/การวิเคราะห์สวอต 

ศศลักษณ์ ทองขาว และคนอ่ืนฯ. (2556). คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
      (ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

สมาน ลอยฟ้า. (2553). "คลังความรู้สถาบันกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา." วารสารสารสนเทศ   
      ศาสตร์, 27, 3 (กันยายน-ธันวาคม): 119-138.  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2552). ดับลินคอร์เมทาดาทา Dublin Core 
      Metadata. เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.nstda.or.th/nstda-
      knowledge/480-dublin-core-metadata 

 

 

http://libarts.stou.ac.th/UploadedFile/7.Material.pdf
https://th.wikipedia.org/wiki/


  80 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2553). 6 ลักษณะของเมทาดาทาที่ดี. 
      เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก               
      http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=metadata:goodmetadata 

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. (2011). อีพรินท์ (Eprints). เข้าถึงเม่ือ 25 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก      
      http://www.stks.or.th/th/knowledge-bank/28/252.html  

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. (2553). คลังเก็บสารสนเทศระดับสถาบัน (Institutional Repository:  
      IR). เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก http://www.nstda.or.th/nstda-  
      knowledge/484-institutional-repository 

สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์. (2554). ดีสเปซ (DSpace). เข้าถึงเม่ือ 25 สิงหาคม. เข้าถึงได้จาก     
      http://www.stks.or.th/th/knowledge-bank/28/253.html 

สุวันนา ทองสีสุขใส และคนอ่ืนๆ. (2552). เมทาดาทา (Metadata) ส าหรับลงรายการสื่อ    
      อิเล็กทรอนิกส์ของโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS). 
      กรุงเทพฯ: คณะท างานด้านระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ส านักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

อนุรักษ์ อยู่วัง และพิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ. (2555). การจัดการคลังสถาบันในห้องสมุด 
      มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ (อ.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์. (2555). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพ่ิมเติม). กรุงเทพฯ: 
      ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

 

 

http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=metadata:goodmetadata
http://www.stks.or.th/th/knowledge-bank/28/252.html
http://www.stks.or.th/th/knowledge-bank/28/253.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งานการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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แบบสัมภาษณ์ความต้องการในการใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
วันที่สัมภาษณ์ 
สถานะ   ผู้บริหาร  อาจารย์  บุคคลากร 
 
ประเด็นค าถาม 
ค าถามที่ 1 
ท่านค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องของคณะฯ ด้วยช่องทางใด และมีปัญหาในการ
ค้นหาอย่างไร 
 
ค าถามที่ 2 
ท่านต้องการให้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของคณะฯ จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทใด 
 
ค าถามที่ 3 
ท่านต้องใช้งานในส่วนใดของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของคณะฯ  
 
ค าถามที่ 4  
ท่านคาดหวังว่าระบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของท่านอย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
ด้านคอมพิวเตอร์ 
อาจารย์ ดร.อรวรรณ ชวลิต 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ด้านบรรณารักษ์  
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาสาขาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 
ด้านสัตวแพทย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสตัวแพทย์วิทวัช วิริยะรัตน์ 
ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสร้างเครือข่าย 
       รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค แบบตรวจสอบความสอดคล้องของแบบสอบถาม (IOC) 
การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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แบบประเมินความสอดคล้องข้อค าถามของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล (ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป)  
 
เรื่อง  การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้วิจัย  นางสาวปิยวรรณ กอแก้ว 
สาขาวิชา  สนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ค าชี้แจง 
 โปรดพิจารณาข้อค าถามและใส่เครื่องหมาย  ลงในตาราง โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
  -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
 
ตอนที่ 1 ค าถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
เพศ     
  หญิง     
  ชาย     
สถานภาพ     
  บุคลากรสายวิชาการ       
  บุคลากรสายสนับสนุน     
หน่วยงานที่สังกัด     
  ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์     
  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข     
  ส านักงานคณบดี     
  ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์     
  ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ินและ

สัตว์อพยพ 
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ต อ น ที่  2 ค า ถ า ม เกี่ ย ว กั บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ งผู้ ใช้ ร ะบ บ ค ลั งส า รส น เท ศ ดิ จิ ทั ล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป) 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
ด้านการออกแบบ     
 1. การจัดวางรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน     
 2. การออกแบบหน้าหลักมีความน่าสนใจ     
 3. ระบบมีข้ันตอนการท างานเป็นล าดับเข้าใจง่าย     
 4. การแสดงผลรายการที่ค้นหาบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม     
 5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน     
 6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความเหมาะสม     
ด้านเนื้อหา     
 1. เนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ     
 2. เนื้อหาตรงตามความต้องการใช้งาน     
 3. เนื้อหามีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน     
ด้านการใช้งาน     
 1. ระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน     
 2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้ง่าย      
 3. ข้อมูลรายละเอียดของเนื้อหาที่ต้องการครบถ้วน เหมาะสม      
ด้านการน าไปใช้ประโยชน์     
 1. สามารถเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก      
 2. ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลสารสนเทศใหม่ ด้วยระบบการแจ้งเตือน

ผ่านทาง E-mail ที่ท าการลงทะเบียนไว้ 
    

 3. ระบบมีประโยชน์เหมาะสมที่จะน ามาใช้งานได้จริง      
 
ข้อเสนอแนะส าหรับแบบประเมินความสอดคล้อง 
.................................................................................................. ..............................................................
................................................................................................ ................................................................ 
 
      ลงนาม........................................................ 
             
      (..................................................................) 
       ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผลการวิเคราะห์ค่ าดัชนีความสอดคล้องของการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทั ล                      
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป) 
 

 
ข้อที่ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ  

ผลรวมของคะแนน 
R 

 

 

 

ผลการพิจารณา  

คนที่ 1 
 

คนที่ 2 
 

คนที่ 3 
1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2 1 1 0 2 0.6 ใช้ได้ 
3 1 1 0 2 0.6 ใช้ได้ 
4 1 1 0 2 0.6 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 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
RIOC 
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แบบประเมินความสอดคล้องข้อค าถามของระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล (ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 
 
เรื่อง  การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้วิจัย  นางสาวปิยวรรณ กอแก้ว 
สาขาวิชา  สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจระบบคลังสารสนเทศดิจิทัลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
ค าชี้แจง 
 โปรดพิจารณาข้อค าถามและใส่เครื่องหมาย  ลงในตาราง โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหา 
  -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหา 
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ต อ น ที่  1 ค า ถ า ม เกี่ ย ว กั บ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ งผู้ ใช้ ร ะบ บ ค ลั งส า รส น เท ศ ดิ จิ ทั ล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส าหรับผู้ดูแลระบบ)  

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 
ด้านการออกแบบ     
 1. การจัดวางรูปแบบขั้นตอนง่ายต่อการใช้งาน     
 2. การออกแบบหน้าหลักมีความน่าสนใจ     
 3. การแสดงผลรายการที่ค้นหาบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม     
 4. สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน     
 5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความเหมาะสม     
ด้านเนื้อหา     
 1. เนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ     
 2. เนื้อหาตรงตามความต้องการใช้งาน     
 3. เนื้อหามีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน     
ด้านการใช้งาน     
 1. ระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน     
 2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหรือเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้ง่าย      
 3. ข้อมูลรายละเอียดของเนื้อหาที่ต้องการครบถ้วน เหมาะสม      
ด้านการจัดการข้อมูล     
 1. การบันทึกข้อมูลในระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน        
 2. การแก้ไขข้อมูลในระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน        
 3. การลบข้อมูลในระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน       
 4. การดูสถิติการใช้งาน เข้าใจง่าย สะดวกรวดเร็ว      
 
ข้อเสนอแนะส าหรับแบบประเมินความสอดคล้อง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
      ลงนาม........................................................ 
            
      (.................................... .............................) 
       ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ผลการวิเคราะห์ค่ าดัชนีความสอดคล้องของการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทั ล                      
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส าหรับผู้ดูแลระบบ) 
 

 
ข้อที่ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ  

ผลรวมของคะแนน 
R 

 

 

 

ผลการพิจารณา  

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 

 

N
RIOC 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บ 
รวบรวมเอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ ให้สามารถค้นหาและเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 3. การตอบค าถามของท่านเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าตอบของท่านจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
 

  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ 
 
      นางสาวปิยวรรณ กอแก้ว 
     นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป) 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างเพียงช่องเดียวตรงตามความเป็นจริง   
1. เพศ 
      หญิง           ชาย 

 

2. สถานภาพ 
      บุคลากรสายวิชาการ          บุคลากรสายสนับสนนุ 
 

3. หน่วยงานที่สังกัด 
      ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
      ส านักงานคณบดี             ศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์ 
      ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ 
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ตอนที่  2 ความ พึ งพอใจของผู้ ใช้ ระบบคลั งสารสน เทศดิ จิ ทั ล  คณ ะสั ตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ค าชี้แจง 
 1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความพึงพอใจตามความเห็นของท่านเพียงค าตอบเดียว
โดยมีค่าน้ าหนักดังนี้ 
  ระดับท่ี 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับท่ี 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ระดับท่ี 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับท่ี 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับท่ี 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2. โปรดอ่านข้อความทุกข้อ แล้วพิจารณาระบบคลังสารสนเทศดิจิทั ล คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด โดยใช้เกณฑ์ตามค าชี้แจงข้อ
ที่ 1 
 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
ด้านการออกแบบ 
1. การจัดวางรูปแบบข้ันตอนง่ายต่อการใช้งาน      
2. การออกแบบหน้าหลักมีความน่าสนใจ      
3. การแสดงผลรายการที่ค้นหาบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม      
4. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน      
5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความเหมาะสม      
ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ      
2. เนื้อหาตรงตามความต้องการใช้งาน      
3. เนื้อหามีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน      
ด้านการใช้งาน 
1. ระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน      
2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหรือเข้าถึงเนื้อหาท่ีต้องการได้ง่าย       
3. ข้อมูลรายละเอียดของเนื้อหาท่ีต้องการครบถ้วน เหมาะสม      
ด้านการน าไปใช้ประโยชน ์
1. สามารถเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก       
2. ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลสารสนเทศใหม่ ด้วยระบบการแจ้งเตือน
ผ่านทาง E-mail ที่ท าการลงทะเบยีนไว ้

     

3. ระบบมีประโยชน์เหมาะสมที่จะน ามาใช้งานได้จริง       
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
       ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาในการพัฒนาระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บ 
รวบรวมเอกสารงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ ให้สามารถค้นหาและเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
  ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
  ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 3. การตอบค าถามของท่านเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและวิจัย เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ค าตอบของท่านจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
 

  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ 
 
      นางสาวปิยวรรณ กอแก้ว 
     นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
    สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับผู้ดูแลระบบ (Admin) 

 
ตอนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล  
ค าชี้แจง 
 1. โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความพึงพอใจตามความเห็นของท่านเพียงค าตอบเดียว
โดยมีค่าน้ าหนักดังนี้ 
  ระดับท่ี 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับท่ี 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ระดับท่ี 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับท่ี 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับท่ี 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 2. โป ร ด อ่ า น ข้ อ ค ว า ม ทุ ก ข้ อ  แ ล้ ว พิ จ า ร ณ า ร ะ บ บ ค ลั ง ส า ร ส น เท ศ ดิ จิ ทั ล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด โดยใช้เกณฑ์ตามค า
ชี้แจ้งข้อที่ 1 

 

 
หัวข้อการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช้ ควร

ปรับปรุง 
ด้านการออกแบบ 
1. การจัดวางรูปแบบข้ันตอนง่ายต่อการใช้งาน      
2. การออกแบบหน้าหลักมีความน่าสนใจ      
3. การแสดงผลรายการที่ค้นหาบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม      
4. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน      
5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความเหมาะสม      
ด้านเนื้อหา 
1. เนื้อหามีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ      
2. เนื้อหาตรงตามความต้องการใช้งาน      
3. เนื้อหามีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน      
ด้านการใช้งาน 
1. ระบบใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน      
2. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาหรือเข้าถึงเนื้อหาท่ีต้องการได้ง่าย       
3. ข้อมูลรายละเอียดของเนื้อหาท่ีต้องการครบถ้วน เหมาะสม      

ด้านการจัดการข้อมูล 
1. การบันทึกข้อมูลในระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน         
2. การแก้ไขข้อมูลในระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน         
3. การลบข้อมูลในระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน        
4. การดูสถิติการใช้งาน เข้าใจง่าย สะดวกรวดเร็ว       

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
       ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก จ คู่มือการใช้งานระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  100 

คู่มือการใช้งานระบบคลังสารสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป 

 
ระบบการลงทะเบียนสมาชิก 

1. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกระบบคลังสารสนเทศดิจิทัล เพ่ือรับบริการอีเมล์แจ้ง
เตือนข้อมูลสารสนเทศใหม่ โดยคลิกเลือกที่ Sign on to > Receive email updates จะเข้าสู่
หน้า Log in to Dspace ให้คลิกเลือกไปที่ New user? Click here to register ในกรณีที่ยังไม่
เคยสมัครสมาชิกเพ่ือรับการแจ้งเตือน ตามรูปภาพที่ 1     
 

 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบ 
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2. ท าการกรอก E-mail Address ในช่องตามรูปภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบ 

 
3. หลังจากนั้นระบบจะท าการส่ง URL ไปยังอีเมล์ที่ได้ท าการลงทะเบียน ให้ผู้ใช้กรอก

ข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ (ซึ่งในขั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นการลงทะเบียน) 
หลังจากลงทะเบียนผ่านครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อที่ห้องสมุดและคลังความรู้ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบยืนยันการลงทะเบียน ตามรูปภาพที่ 3 

 

 
ภาพที ่3 ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบ 
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ระบบการค้นหาสารสนเทศ 
1. การค้นหาข้อมูลอย่างง่ายผ่านช่องทาง                                       วิธีนี้ง่าย

และสะดวกรวดเร็วสามารถใส่ค าค้นแล้วกดค้นหาได้ทันที ตามรูปภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 ขั้นตอนการค้นหาอย่างง่ายผ่านช่องทาง Search DSpace 
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ระบบจะแสดงรายการจ านวนผลการค้นหาที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูล Issue Date, Title, 
และ Author ซึ่งด้านข้างจะปรากฏ Discover ประกอบด้วย Author, Subject, และ Date issued 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการผลการค้นหา ตามรูปภาพที่ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 ขั้นตอนการค้นหาอย่างง่ายผ่านช่องทาง Search DSpace 

 

2. การค้นหาข้อมูลอย่างละเอียดด้วย Search All of DSpace กดเครื่องหมายค้นหา 

 จะเข้าสู่หน้า Search All of DSpace ค้นหาข้อมูลในระบบอย่างละเอียด ตามรูปภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที่ 6 การค้นหาข้อมูลอย่างละเอียด Search All of DSpace 
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จากภาพที่ 6 ผู้ใช้สามารถปรับการแสดงผลลัพธ์การค้นหา โดยมีเครื่องมือดังนี้ 

 
 

  Results/Page การแสดงผลจ านวนผลลัพธ์ที่ได้  
  Sort items by การเรียงผลลัพธ์รายการตามความสัมพันธ์ ชื่อเรื่อง หรือปีที่พิมพ์ 
  In order การเรียงล าดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก 
  Authors/record ก าหนดจ านวนผู้เขียน 

 
3. การค้นหาข้อมูลจาก Communities and Collections หากผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลที่

ต้ อ งก ารอยู่ ใน ชุ ม ชน ห รือกลุ่ ม ย่ อ ย ใด  โดยคลิ ก เลื อกที่  Browse > Communities and 
Collections ตามรูปภาพที่ 7       

 
ภาพที่ 7 การค้นหาข้อมูลจาก Communities and Collections 

 
จากนั้นระบบจะแสดง Communities and Collections ที่มีอยู่ในระบบว่ามีอะไรบ้าง 

โดยเลือกกลุ่ม Communities หรือ Collections ที่สนใจ ตามรูปภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8  การค้นหาข้อมูลจาก Communities and Collections 
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เมื่อผู้ใช้เลือกในส่วนของ Collections ระบบจะแสดงข้อมูลที่มีอยู่ โดยให้ข้อมูล Issue 
Date, Title, และ Author ซึ่งด้านข้างจะปรากฏ Discover ประกอบด้วย Author, Subject, และ 
Date issued ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีส่วนให้ค้นหาในส่วนต่างๆ ตามรูปภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 9 การค้นหาข้อมูลจาก Communities and Collections  
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4. การค้นหาข้อมูลจาก Browsing by Issue Date เป็นการค้นหาจากปีที่พิมพ์ใน
กรณีที่ผู้ใช้ต้องการดูปีพิมพ์ล่าสุดหรือทราบปีที่พิมพ์มาแล้ว โดยคลิกเลือกที่ Browse > Issue Date 
จากนั้นให้ผู้ใช้ระบบใส่ปีพิมพ์ที่ต้องการค้นหาในช่อง Or type in a year โดยคลิกเลือกท่ี Go! หรือ
หากต้องการเลือกจากปีและเดือนที่พิมพ์ ที่ระบบมีให้เลือกแล้วกดค้นหาที่ Jump to a point in 
the index ตามรูปภาพที่ 10     
 

 
ภาพที่ 10 การค้นหาข้อมูลจาก Browsing by Issue Date 
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จากภาพที่ 10 ผู้ใช้สามารถปรับการแสดงผลลัพธ์การค้นหา โดยมีเครื่องมือดังนี้  

 
 

  Sort by  การเรียงผลลัพธ์รายการปีที่พิมพ์  
  In order การเรียงล าดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก 
  Results/Page การแสดงผลจ านวนผลลัพธ์ที่ได้ 
  Authors/record ก าหนดจ านวนผู้เขียน 

 
5. การค้นหาข้อมูลจาก Browsing by Author เป็นการค้นหาจากชื่อผู้แต่ง โดยคลิก

เลือกที่ Browse > Author จากนั้นให้ผู้ใช้ระบบสามารถใส่ชื่อผู้แต่งที่ต้องการค้นหาข้อมูลในช่อง          
or enter first few letters หรือเลือกหมวดตัวอักษรที่ระบบมีให้เลือก จากนั้นระบบจะแสดง
รายชื่อในหมวดตัวอักษรตาม รูปภาพที่ 11 
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ภาพที่ 11 การค้นหาข้อมูลจาก Browsing by Author  

 
จากภาพที่ 11 ผู้ใช้สามารถปรับการแสดงผลลัพธ์การค้นหา โดยมีเครื่องมือดังนี้   

 
 

  Order  การเรียงล าดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก 
  Results/Page การแสดงผลจ านวนผลลัพธ์ที่ได้ 
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6. การค้นหาข้อมูลจาก Browsing by Title เป็นการค้นหาจากชื่อเรื่องสั้นในกรณีที่
ผู้ใช้มีเรื่องที่ต้องการค้นหาหรือสนใจอยู่แล้ว โดยคลิกเลือกท่ี Browse > Title จากนั้นใส่ชื่อเรื่องสั้นๆ      
ที่ทราบหรือต้องการค้นหาข้อมูลในช่อง or enter first few letters หรือเลือกหมวดตัวอักษรที่
ระบบมีให้เลือก จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อในหมวดตัวอักษรที่เลือก ตามรูปภาพที่ 12 
 

 
ภาพที่ 12 การค้นหาข้อมูลจาก Browsing by Title 
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จากภาพที่ 12 ผู้ใช้สามารถปรับการแสดงผลลัพธ์การค้นหา โดยมีเครื่องมือดังนี้  

 
 

  Sort by  การเรียงผลลัพธ์รายการชื่อเรื่อง  
  In order การเรียงล าดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก 
  Results/Page การแสดงผลจ านวนผลลัพธ์ที่ได้ 
  Authors/record ก าหนดจ านวนผู้เขียน 
 

7. การค้นหาข้อมูลจาก Browsing by Subject การค้นหาในส่วนของหัวเรื่องหรือค า
ส าคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สนใจ โดยคลิกเลือกที่ Browse > Subject จากนั้นผู้ใช้
สามารถใส่หัวเรื่องหรือค าส าคัญ ที่ต้องการค้นหาข้อมูลในช่อง or enter first few letters หรือ
เลือกหมวดตัวอักษรที่ระบบมีให้เลือก จากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหา ตามรูปภาพที่ 13 
 



  112 

 
ภาพที่ 13 การค้นหาข้อมูลจาก Browsing by Subject 

 
จากภาพที่ 13 ผู้ใช้สามารถปรับการแสดงผลลัพธ์การค้นหา โดยมีเครื่องมือดังนี้  

 
  Order  การเรียงล าดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก 
  Results/Page การแสดงผลจ านวนผลลัพธ์ที่ได้ 
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การแสดงรายละเอียดข้อมูล 
1. ระบบจะแสดงรายละเอียดของบทความ/หนังสือ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้ 

Title, Other Titles, Authors, Keywords, Issue Date, Citation, Abstract, ISSN, Appears in 
Collections, และ Files in This Item หากผู้ใช้งานต้องการอ่านหรือดาวน์โหลดบทความหรือ
หนังสือให้คลิกเลือกท่ี                     ตามรูปภาพที่ 14 
 

 
 

รูปภาพที่ 14 การแสดงรายละเอียดของข้อมูล 
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คู่มือการใช้งานระบบคลังสารสารสนเทศดิจิทัล 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 
ผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานระบบได้เหมือนผู้ใช้งานระบบทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถ

เข้าถึงระบบเพ่ือจัดการข้อมูลต่างๆ ได้ อีก 3 ระบบย่อย คือ ระบบการจัดการกลุ่มเอกสาร ระบบการ
บันทึกสารสนเทศ และระบบรายงานสถิติการเข้าใช้ 
 
ระบบการจัดการกลุ่มเอกสาร 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกลุ่มเอกสาร จากภาพที่ 1 ในส่วนของ Admin Tools มี
ดังนี้ 
  - Edit คือ เครื่องมือการแก้ไขข้อมูลในชุมชนที่ ได้แก่ ชื่อชุมชน ค าบรรยายชุมชน
  สัญลักษณ์รูปภาพของชุมชน เป็นต้น 
  - Create Collection คือ เครื่องมือการสร้างกลุ่มของในชุมชน 
  - Create Sub-Community คือ เครื่องมือการสร้างชุมชนย่อย 
  - Export Community คือ เครื่องมือการส่งรายงานระดับชุมชน 
  - Export (migrate) Community คือ เครื่องมือการส่งรายงาน (การย้าย)  
  ระดับชุมชน 
  - Export Metadata คือ เครื่องมือการรายงานผลข้อมูลรายการเมทาดาทาของ
  ทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในชุมชน โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel. 

ในที่นี้ขออธิบายขั้นตอน การสร้างกลุ่มข้อมูล (Create Collection) ให้คลิกเลือกที่ 
“Create Collection” ตามรูปภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการสร้างกลุ่มข้อมูล (Create Collection) 

    
2. ก าหนดค าอธิบายกลุ่มข้อมูลในส่วนของ Describe the Collection ในที่นี้ก าหนดให้

เลือก 2 รายการ คือ New items should be publicly readable และ Some users will be 
able to submit to this collection แล้วคลิกเลือกท่ี “Next” ตามรูปภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการสร้างกลุ่มข้อมูล (Create Collection)  
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3. กรอกชื่อกลุ่มข้อมูลในช่อง “Name” แล้วคลิกเลือกท่ี “Next” ตามรูปภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการสร้างกลุ่มข้อมูล (Create Collection) 
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4. แสดงหน้าก าหนดสิทธิ์ของผู้ ใช้  Authorization to Submit ให้คลิกเลือกที่ 
“Next” ระบบจะเข้าสู่หน้าการแก้ไขกลุ่มข้อมูลให้คลิกเลือกที่ “Update” เสร็จสิ้นขั้นตอนสร้างกลุ่ม
ข้อมูล (Create Collection) ตามรูปภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการสร้างกลุ่มข้อมูล (Create Collection) 

 

5. ระบบจะเข้าสู่หน้าการแก้ไขกลุ่มข้อมูล ให้คลิกเลือกท่ี “Update” เสร็จสิ้นขั้นตอน
สร้างกลุ่มข้อมูล (Create Collection) ตามรูปภาพที่ 5 
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รูปภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการสร้างกลุ่มข้อมูล (Create Collection) 
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ระบบการบันทึกสารสนเทศ  
1. ผู้ ดู แลระบบท าการล็ อค อิน เข้ าสู่ ระบ บแล้ ว  ให้ เลื อก  Communities and 

Collections ที่ต้องการ ให้คลิกที่ปุ่ม                                 เพ่ือด าเนินการบันทึกข้อมูลเข้าสู่
ระบบ (ในที่นี้แสดงตัวอย่างการเพิ่มบทความวิชาการปี 2559) ตามรูปภาพที่ 6 

 

 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 
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2. กรอกข้อมูลเมทาดาทาลงในช่องที่ก าหนดไว้  ได้แก่ 
  Authors ให้ใส่ชื่อผู้แต่ง ในส่วนนี้สามารถใช้ปุ่ม Add More ใช้ในกรณีท่ี
    ต้องการ เพ่ิมชื่อผู้แต่งมากกว่า 1 คน 
  Title*  ชื่อเรื่องหลัก จ าเป็นต้องใส่ชื่อเรื่อง หากไม่ใส่ข้อมูลในส่วนนี้ ระบบ
    จะข้ึนเตือนว่า “You must enter a main title for this item” 
  Other Titles  ชื่อเรื่องภาษาอ่ืน หรือ ชื่อเรื่องรอง  
  Date of Issue* ใส่วัน เดือน ปีที่ผลิตหรือเผยแพร่ผลงาน หากไม่ใส่ข้อมูลในส่วนนี้ 
    ระบบจะขึ้นเตือนว่า “You must enter at least the year” 
  Publisher ส านักพิมพ์  
  Citation ข้อมูลการอ้างอิง 
  Series/Report No. ชื่อชุดหรือหมายเลขรายงาน 
  Identifiers หมายเลขอ้างอิง ให้เลือกตามรายการที่ระบบก าหนด เช่น ISSN, 
    ISMN, ISBN กรณีไม่มีตามท่ีต้องการให้เลือก Other   
  Type  ประเภทให้เลือกตามรายการที่ระบบก าหนด เช่น Article, Book 
    กรณีไม่มีตามที่ต้องการให้เลือก Other    
  Language เลือกรหัสภาษาของเอกสาร    
  Subject Keywords ค าส าคัญที่ใช้ในการค้นหา ในส่วนนี้สามารถใช้ปุ่ม Add More 
    ใช้ในกรณีที่มีมากกว่า 1 ค า 
  Abstract สาระสังเขป/บทคัดย่อของผลงาน 
  Sponsors ผู้ให้ทุนสนับสนุน (หากมี) 
  Description รายละเอียดที่ต้องการใส่เพ่ิมเติม เช่น ที่มา 

ปุ่ม  ใช้ในกรณีที่ต้องการเพ่ิมข้อมูลที่มีมากกว่า 1 รายการ เช่น 
เพ่ิมชื่อผู้แต่ง เพิ่มชื่อเรื่องรอง เพ่ิมหัวเรื่อง/ค าส าคัญ เป็นต้น เมื่อท าการกรอกข้อมูลดังกล่าวครบแล้ว 
ให้คลิกเลือกท่ี “Next” ตามรูปภาพที่ 7 
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการบันทึกข้อมูล 
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3. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ ให้คลิกเลือกที่ “Select a file or drag & 
drop files …” เพ่ือไปยังต าแหน่งที่ท าการจัดเตรียมไฟล์ไว้  

หลังจากนั้นระบบจะแสดงรายการที่ได้ท าการอัปโหลด ชื่อไฟล์และสถานะการอัปโหลด 
(กรณีที่มีมากกว่า 1 ไฟล์ ให้คลิกเลือกที่ “Select a file or drag & drop files …” ท าการอัปโหลด
เพ่ิม) เมื่อท าการอัปโหลดครบสมบูรณ์ ให้คลิกเลือกท่ี “Next” เพ่ือท าข้ันตอนต่อไป ตามรูปภาพที่ 8 

    

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ 

 
4. ระบบจะแสดงผลการอัพโหลด ชื่อ ขนาด รูปแบบของไฟล์ หากต้องการเพ่ิมไฟล์ให้      

คลิกเลือกท่ี                   หรือหากต้องการลบไฟล์ คลิกเลือกท่ี             
หลังจากนั้นท าการตรวจสอบการอัปโหลดให้เรียบร้อย  คลิกเลือกที่ “Next” ท าขั้นตอนต่อไป       
ตามรูปภาพที ่9 
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการอัปโหลดไฟล์ 

 

5. ระบบจะสรุปรายการที่ได้ท าการป้อนข้อมูล ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ท าการกรอก          
หากต้องการแก้ไขข้อมูลรายการใดรายหนึ่ง ให้คลิกเลือกท่ี       หรือหากต้องการ
ลบหรือเพ่ิมไฟล์ คลิกเลือกท่ี                                      เมื่อท าการตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อย
แล้ว คลิกเลือกที่ “Next” ตามรูปภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล 
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6. ระบบสอบถามความยินยอมในการอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล ให้คลิกเลือกท่ี “I Grant 
the License” ตามรูปภาพที่ 11 

 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล 

 
7.  เส ร็ จ สิ้ น ก า ร ป้ อ น ข้ อ มู ล เข้ า สู่ ร ะ บ บ  Submit:  Submission Complete! 

ตามรูปภาพที่ 12   
  - หากคลิกเลือกที่ “Submit another item to the same collection” 
  เพ่ือท าการน าเข้าข้อมูลเพิ่มในระบบ 
  - หากคลิกเลือกที่ “Go to My Dspace” จะกลับไปที่หน้าแรกของระบบ   
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  - หากคลิกเลือกที่ “Communities and Collections”จะกลับไปในหน้า  
  Communities and Collections โดยระบบจะแสดงจ านวนของ Item เพ่ิมข้ึน 

 

 
 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างหน้าจอเสร็จสิ้นการป้อนข้อมูล 

 
ระบบรายงานสถิติการเข้าใช้  

ผู้ดูแลระบบสามารถดูสถิติการถึงข้อมูลในระบบ ดังนี้ 
1. รายงานสถิติระดับชุมชนในระบบ ให้เลือกชุมชน (Community) ที่ต้องการทราบ

สถิติ แล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม         จากนั้นระบบรายงานสถิติของชุมชนที่เลือก เช่น ตัวอย่างสถิติชุมชน 
“บทความ” ตามรูปภาพที่ 13-14 ในที่นี้ได้ตั้งค่าการเปิดใช้งานสถิติไว้ 2 ส่วน ดังนี้  
   - Total Visits หมายถึง จ านวนการเยี่ยมชมทั้งหมด 
   - Total Visits per Month หมายถึง จ านวนการเยี่ยมชมในแต่ละเดือน  
     

 
ภาพที่ 13 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการรายงานสถิติระดับชุมชนในระบบ 
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างหน้าจอการรายงานสถิติระดับชุมชนในระบบ 

 
2. รายงานสถิติระดับกลุ่มข้อมูลในระบบ ให้เลือกกลุ่มข้อมูล (Collection) ที่ต้องการ

ทราบสถิติแล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม        จากนั้นระบบรายงานสถิติของกลุ่มข้อมูลที่เลือก  เช่น ตัวอย่าง
สถิติกลุ่มข้อมูล “บทความวิชาการปี 2559” ในที่นี้ได้ตั้งค่าการเปิดใช้งานสถิติไว้ 2 ส่วน เช่นเดียวกับ
รายงานสถิติระดับชุมชน ตามรูปภาพที่ 15-16   

 

 
ภาพที่ 15 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการรายงานสถิติระดับกลุ่มข้อมูลในระบบ 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างหน้าจอการรายงานสถิติระดับกลุ่มข้อมูลในระบบ 

 
3. รายงานสถิติจากการเข้าใช้เอกสาร ให้เลือกรายการเอกสาร (Items) ที่ต้องการทราบ

สถิติแล้วคลิกเลือกที่ปุ่ม        จากนั้นระบบรายงานสถิติของเอกสารที่เลือก เช่น ตัวอย่างสถิติการ
เข้าถึงของบทความเรื่อง “การเปรียบเทียบผลของ Bupivacaine Lidocaine and Xylazine ส าหรับ
ระงับความเจ็บปวด ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยวิธีการฉีดเข้าช่องไขสันหลังส่วน Lumbosacral 
ในวัวพันธุ์ผสมพ้ืนเมือง” ตามรูปภาพที ่17-18 ในที่นี้ได้ตั้งค่าการเปิดใช้งานสถิติไว้ 3 ส่วน ดังนี้  
  - Total Visits หมายถึง จ านวนการเยี่ยมชมทั้งหมด 
  - Total Visits per Month หมายถึง จ านวนการเยี่ยมชมในแต่ละเดือน 
  - File Downloads หมายถึง จ านวนการเข้าชม/ดาวน์โหลดเอกสาร 
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างหน้าจอขั้นตอนการรายงานสถิติจากการเข้าใช้เอกสาร 
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ภาพที่ 18 ตัวอย่างหน้าจอการรายงานสถิติจากการเข้าใช้เอกสาร 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ หนังสือน า 
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ภาคผนวก ช 
เกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวปิยวรรณ กอแก้ว 

วัน เดือน ปี เกิด 18 พฤษภาคม 2532 
สถานที่เกิด นครปฐม 

วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2553  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต     

      สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์       

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

 

พ.ศ. 2556  ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต  

      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

      สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ที่อยู่ปัจจุบัน 51/227 หมู่ 1 ต าบลท่าต าหนัก อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 
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