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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57902304 : สนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
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นางสาว วริษา ติยะภูมิ: การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : 
กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผุสดี ดอกพรม 

  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  พัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 

กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์  2)  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กอง
งานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 2 คน  และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวน 26 คน  และในการเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ( Purposive  sampling)  งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อช่วยลดปญัหาต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บเอกสาร การ
ค้นหาเอกสาร การสูญหายของเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารอย่างไม่เป็นระบบ  ของหน่วยงาน 6 
หน่วยงาน ได้แก่ 1. งานสารบรรณ 2. งานการเจ้าหน้าที่ 3. งานประชาสัมพันธ์ 4. งานคลัง 5. งานพัสดุ 6. 
งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ ในกองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืน
เอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์  จากนั้นสร้างระบบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาระบบรูปแบบ Web Application 
โดยใช้ภาษา PHP ส าหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้  และฐานข้อมูล MySQL ส าหรับเป็นแหล่งเก็บข้อมูล
ออนไลน์ และใช้เทคนิคมาตรฐานเมทาดาทาเป็นเครื่องมือในการจัดหมวดหมู่เอกสารในระบบ  ผู้ใช้ระบบ
สามารถจัดเก็บเอกสาร ค้นคืนเอกสาร และออกรายงานข้อมูล  2. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
จัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้งานจ านวน 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ โดยสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก ่ค่าเฉลี่ย (x ̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจต่อระบบระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x ̄) เท่ากับ 4.21 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25 และผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย (x ̄) ที่ได้เท่ากับ 4.03 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.38  
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57902304 : Major (EDUCATIONAL INFORMATICS) 
Keyword : e-Document, e-Document System 

MISS WARISA TIYAPOOM : DEVELOPMENT OF DOCUMENT STORAGE AND 
RETRIEVAL SYSTEM: A CASE STUDY OFFICE OF THE PRESIDENT SILPAKORN UNIVERSITY 
SANAMCHANDRA PALACE CAMPUS. THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR 
PHUSSADEE DOKPHROM 

The objectives of this paper are to research, 1) Development of document storage 
and retrieval system. A case study: Office of the President Silpakorn University Sanam Chandra 
Palace campus. 2) To evaluate the user satisfaction collection and recruitment systems, a case 
study Office of the President Silpakorn University Sanam Chandra Palace campus. There are two 
groups of research 1. Administrator of Silpakorn University (2 People) 2. Campus Division Office of 
the President Silpakorn University (26 People) the sample selection for this research was based 
on the selection of a specific sample (Purposive sampling) Development of collection and 
recruitment systems. A case study Office of the President Silpakorn University Sanam Chandra 
palace campus. To help reduce the problems of the agency, such as document storage. 
Document Search Loss of document and document storage systematically. 

 The researcher designed the research into 2 parts: 1) Developing a system to store 
and retrieve documents, documents, case studies, Division of the Office of the President, 
Silpakorn University using PHP to develop the user interface and MySQL database as an online 
storage source and Using standard metadata techniques Used as a tool to categorize documents 
in the document storage system and report documents 2) Assessment of user satisfaction, 
document collection and retrieval systems, case studies: Division of University Affairs Office of the 
President, Silpakorn University, Sanam Chandra Palace campus from a total of 28 people, using 
multiple sampling methods, divided into 2 groups of users: system administrators and system 

users. Statistics used in data analysis include value Average (x ̄) and standard deviation (SD) 

The research found that the system administrator is very satisfied with the system 

level. The average (x ̄) is 4.21. And have standard deviation (SD) Equal to 0.25 and users of the 

system are very satisfied with the system at the average level (x ̄)  That is equal to 4.03 And have 
standard deviation (SD) Equal to 0.38 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาชี้แนะและช่วยเหลืออย่างดียิ่ง 
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ดอกพรม และรองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.รัชดาพร  คณาวงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์  ศรีราจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ค าแนะน าและตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่องมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มต้นจนส าเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพ
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  สติมั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  
จันทร์ลุน อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง อาจารย์ ดร. ปัญญา จันทโคต อาจารย์ ดร.อรวรรณ เชาวลิต 
และอาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย  รวมทั้งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ด้านเนื้อหา ให้ค าแนะน าและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจนงานวิจัยนี้
สมบูรณ์ 

ขอขอบคุณกองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ให้โอกาสในการศึกษาต่อ  ผู้บริหาร และบุคลากรสังกัดกอง
งานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ที่กรุณาสละ
เวลาเอื้อเฟ้ือข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอบคุณอย่างยิ่งส าหรับคุณนุชจรี มิตรเจริญถาวร คุณวนัญญา อมรวัฒนา และคุณวีรวรรณ 
ศรีสวัสดิ์ ที่ให้ก าลังใจ ให้การช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาค าแนะน าในการด าเนินการวิจัย ให้การสนับสนุนใน
ทุกๆ ด้าน จนท าให้วิทยานิพนธ์ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

ขอขอบพระคุณบิดามารดา และญาติ พ่ีน้องทุกท่านที่ ให้ก าลังใจ  อีกทั้ งยังสนับสนุน
ทุนการศึกษาตลอดมาจนงานวิจัยส าเร็จไปด้วยดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัย
ขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตา
แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด และเป็นก าลังใจส าคัญ ทีท่ าให้การศึกษาวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

  
  

วริษา  ติยะภูมิ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องให้ความส าคัญ  เพราะถือว่าเป็น
เครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ลดขั้นตอนของการท างาน และลดกระบวนการท างาน
ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้เกิดสารสนเทศที่
มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม ย่อมท าให้สังคมการเรียนรู้ได้รับการตอบสนองและ
พัฒนา การจัดการและการใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 

ในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ ที่ผ่านมายังมิได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่ รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้มีการน า

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดท าบริการสาธารณะ อีก

ทั้งยังมีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพ่ือให้เป็นระบบข้อมูล

(พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล, 2562)  

สารสนเทศ มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แสวงหาสารสนเทศ 

เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพ่ือการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของตน เพ่ือติดตามข่าวสารและพัฒนาความรู้ และเพ่ือความบันเทิง เป็นต้น ในการแสวงหา

สารสนเทศที่ต้องการนั้น ผู้แสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งบุคคล แหล่งสถาบัน แหล่ง

สื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามปัญหาที่ประสบ คือ 

สารสนเทศมีปริมาณมากมายมหาศาล อีกทั้งยังมีการทวีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกวันอย่างรวดเร็ว ประกอบ

กับข้อจ ากัดด้านเวลา ภาษา และสถานที่ ท าให้ไม่สามารถติดตามสารสนเทศที่สนใจได้หมด ซึ่งแหล่ง

ที่จะอ านวยความสะดวกมากที่สุด และท าให้เข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการ คือ แหล่งสารสนเทศที่เป็น

ทางการและเป็นระบบ ซึ่งท าหน้าที่จัดรวบรวมสารสนเทศและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และสามารถค้น

คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ (Information system) หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มี
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ระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงาน อันจะช่วย

พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็น

หัวใจส าคัญของหน่วยงาน ระบบสารสนเทศท าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดเก็บและการค้นคืน

สารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ ประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับการด าเนินการจัดเก็บและค้นคืน (บุญ

เลิศ อรุณพิบูลย์, 2551) 

เมทาดาทา (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้ก ากับและอธิบายข้อมูลหลัก หรือกลุ่มข้อมูล 

อธิบายรายละเอียดของข้อมูลหรือสารสนเทศ สิ่งที่อธิบายอยู่ในเมทาดาทาจะช่วยท าให้ทราบ

รายละเอียดและคุณลักษณะของข้อมูลถือเป็นระบบส าคัญในการจัดการข้อมูลและจัดการความรู้ 

ปัจจุบันสารสนเทศมีอยู่อย่างมากมายในเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) ทั้งที่เป็นข้อมูล 

รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์ ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ และภาษาก็ยังแตกต่างกันไป เป็นเอกสารที่เจ้าของ

ผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช้เพียงภาษา HTML ในการก าหนดรูปแบบการแสดงผล และเชื่อมโยงข้อมูล

เท่านั้น ไม่มีโครงสร้างมาตรฐานส าหรับสืบค้นที่ระบุเขตข้อมูล ท าให้การสืบค้นไม่ตรงกับความต้องการ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้ เมทาดาทา (Metadata) เพ่ืออธิบายให้ทราบถึงรายละเอียดของข้อมูล

ทรัพยากรข้อมูลในเว็บเหล่านั้น ซึ่งเป็นการกระท าเช่นเดียวกับการท ารายการ (Catalog)  ของหนังสือ

ซึ่งเป็นการอธิบายถึง ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่องและค าส าคัญ ปีที่จัดพิมพ์ ฯลฯ เพ่ือสามารถสืบค้น

ข้อมูลสาระที่ต้องการได้โดยสะดวก อีกความหมายของเมทาดาทาคือ การจัดข้อมูลซึ่งใช้ระบบที่มี

โครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการสืบค้นโดยระบุได้จากเขตข้อมูลหรือประเด็นที่ต้องการจะค้น 

และสามารถเรียกดูสารสนเทศที่อ้างถึงในแต่ละเรื่อง ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงไปดูสารสนเทศนั้นได้ และ

ตัวเมทาดาทาเป็นแหล่งอ้างอิงเหมือนกับเป็นบรรณานุกรมของข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ต (สุภาพร ชัย

ธัมมะปกรณ์ และบุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 2552)  

กองงานวิทยาเขต  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร  มีการ
แบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 6 งาน ได้แก่ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์  
งานคลัง งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ และงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ มีรองอธิการบดีวิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยในส่วนของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน
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อ านาจในการอนุมัติ อนุญาต หรือสั่งการ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ช่วย
ปฏิบัติงานเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

งานสารบรรณ เป็นหน่วยงานในสังกัด กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการรับและส่ง
หนังสือ เอกสารสิ่งของจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และระหว่างวิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ วังท่าพระ ส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ให้กับคณะวิชา 
ศูนย์ สถาบัน ส านัก และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ด าเนินการออกเลขท่ีค าสั่งวิทยาเขตฯ ออก
เลขที่ ห นั งสื อ  การร่ างหนั งสื อ โต้ ตอบกับ ส่ วน ราชการต่ าง ๆ  ทั้ งภ าย ในและภ ายนอก
มหาวิทยาลัย  ควบคุม ตรวจสอบหนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ การส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ 
ธนาณัติทางไปรษณีย์ ไปยังที่ท าการไปรษณีย์สนามจันทร์ และคัดแยกจดหมายพัสดุส่งคณะวิชา ศูนย์ 
สถาบัน ส านัก หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร
แก่ คณะวิชา ศูนย์ สถาบัน ส านัก และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีที่ขอใช้บริการ งานเลขานุการ
ดูแลและติดต่อประสานงาน การรับรองและอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้มาติดต่อราชการ
กับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบจัดประชุม ก.บ.ม. ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประสานงานด้าน
เอกสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร โครงการงานวัน
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล โครงการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้าและงานสัปดาห์อนุรักษ์
มรดกไทย โครงการจัดตั้งสถาบันพระมงกุฎ และโครงการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

ปัจจุบัน งานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

พระราชวังสนามจันทร์ ได้มีการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการ ซึ่งมี 6 ชนิด ได้แก่ 1. หนังสือภายนอก 

2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ และ 6. หนังสือ

ที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ โดยได้จากการเก็บส าเนาภายหลังจากที่รอง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ หรือ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พระราชวังสนามจันทร์ ลงนามในเอกสารดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะน าส าเนาเอกสารจัดเก็บ

เข้าแฟ้มห่วงแยกเอกสารเป็นหมวดหมู่ตามเลขที่ของเอกสาร โดยมีทะเบียนหนังสือเก็บส าหรับ

ลงทะเบียนหนังสือที่จัดเก็บในห้องจัดเก็บเอกสาร ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีความถี่ในการเก็บเอกสาร

หนังสือราชการเฉลี่ยประมาณเดือนละ 200 ฉบับ  (ขนิษฐา อินทร์ปัญญา, 2560) เมื่อเอกสารเพ่ิม

จ านวนมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาได้แก่  เอกสารล้นชั้น ไม่มีที่จัดเก็บเอกสาร เกิดการสิ้นเปลือง
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งบประมาณในการจัดซื้อแฟ้มห่วง และตู้ส าหรับการจัดเก็บเอกสาร และหากจัดเก็บไม่ดีอาจท าให้

เอกสารช ารุด สูญหาย และยากต่อการสืบค้น 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นระบบ
ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบดิจิตอล (Digital) จากผลการส ารวจตามแบบสัมภาษณ์
ความต้องการระบบ (ภาคผนวก ก) ของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัด
กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จ านวน 8 คน และจากการที่ผู้ วิจัยได้ศึกษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-Document) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วพบว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีข้อจ ากัดในการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อจ ากัดเรื่องการค้นคืนเอกสาร ช่องค้นหาซึ่งมี
เพียงช่องเดียว ค้นหาได้โดยการใส่ชื่อเอกสารที่ถูกต้องเท่านั้น ระบบจึงจะสามารถแสดงผลการค้นหา
ได้ ข้อจ ากัดเรื่องสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบที่เข้าใช้งานได้จ านวนจ ากัด และข้อจ ากัดเรื่องความล้าช้าใน
การแก้ไขปัญหาของระบบเพราะต้องประสานแจ้งหลายหน่วยงาน เป็นต้น  

จากปัญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสารของกองงานวิทยาเขต และข้อจ ากัดการใช้งานของ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ผู้วิจัยในฐานะผู้ปฏิบัติงาน

กองงานวิทยาเขต จึงมุ่งที่จะพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กอง

งานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือ

น ามาใช้บริหารจัดการสารสนเทศประเภทเอกสารหนังสือราชการทั้ง 6 ชนิดดังที่กล่าวมาแล้ว โดยใช้

มาตรฐานเมทาดาทา (Metadata) ในการอธิบายให้ทราบรายละเอียดของเอกสารหนังสือราชการที่จะ

จัดเก็บในเว็บ เพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลเอกสารหนังสือราชการที่ต้องการได้โดยสะดวก 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยา
เขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : 
กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
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ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กอง
งานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีขอบเขต
ของระบบ ดังนี้ 

1. ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศประเภทเอกสารหนังสือราชการทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ 1) 
หนังสือภายนอก 2) หนังสือภายใน 3) หนังสือประทับตรา 4) หนังสือสั่งการ 5) หนังสือประชาสัมพันธ์ และ 
6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการของกองงานวิทยาเขต ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยแยกประเภทเอกสารตาม
หมวดหมู่ และเรียงล าดับตามเลขที่ออกหนังสือ  

2. ข้อมูลของระบบจะครอบคลุมเกี่ยวกับเอกสารหนังสือราชการทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ 1) 

หนังสือภายนอก 2) หนังสือภายใน 3) หนังสือประทับตรา 4) หนังสือสั่งการ 5) หนังสือประชาสัมพันธ์ และ 

6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการของกองงานวิทยาเขต ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ด าเนินการให้บริการแก่บุคลากร

กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่   
1.1  ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 3  

คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  
และผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  

1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 52 คน ประกอบด้วย บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการสังกัดงานสารบรรณ จ านวน 8 คน  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงาน
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 คน  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานคลัง จ านวน 20 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงาน
พัสดุ จ านวน 10 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 3 
คน   
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2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่ ได้แก่  
 2.1 ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 

2 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ปฏิบัติงานจริงในแง่
ของการใช้งานระบบเพ่ือประเมินส่วนของการติดต่อใช้งานกับผู้ใช้ว่าง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
หรือไม่  และยังประเมินรวมไปถึงความถูกต้องของระบบ   

 2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองงานวิทยาเขต  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จ านวน 26 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ปฏิบัติงานจริง ได้แก่ 

2.2.1  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานสารบรรณ จ านวน 4 คน  
2.2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 คน 
2.2.3  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน   
2.2.4  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานคลัง จ านวน 10 คน   
2.2.5  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานพัสดุ จ านวน 5 คน   
2.2.5  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 1 คน  

 

เครื่องมือที่ใช้ 
การวิจัยการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงาน

วิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 ด้าน ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา: 
กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software) 

 1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)   
  1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU Intel Core i5 
  1.1.2 หน่วยความจ าหลัก (RAM) 8 GB 
  1.1.3 ฮาร์ดดิสก์มีความจุ 320 GB 
  1.1.4 เครื่องอ่านซีดีรอม 
  1.1.5 การ์ดแสดงผล 
 1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 
  1.2.1 ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows 10 Pro 
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  1 .2 .2  สร้ างระบบด้ วยโปรแกรมในการพัฒนาระบบรูปแบบ Web 
Application โดยใช้ภาษา PHP ส าหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ และฐานข้อมูล MySQL ส าหรับเป็น
แหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
  2.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพ่ือศึกษาความต้องการของระบบจัดเก็บและค้นคืน
เอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสาร
บรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา: กองงานวิทยาเขต 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

2. ผู้ใช้งานระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูล 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การจัด เก็บและการค้นคื นสารสน เทศ ( Information storage and retrieval) 

หมายถึง กระบวนการที่มีการคัดเลือก ควบคุมโครงสร้างสารสนเทศ การจัดหา การจัดเก็บสารสนเทศ
เพ่ือการเข้าถึงและกระบวนการใดๆ ในการแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศซึ่งครอบคลุมการค้นหา การ
ดึงสารสนเทศจากแหล่งภายในและภายนอกเพ่ือให้ได้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศตามความต้องการโดยเป็น
ทั้งระบบที่จัดท าด้วยแรงงานคนและด้วยคอมพิวเตอร์   

2. กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ หมายถึง หน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 6 งาน ได้แก่ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานคลัง งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ และงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ มีรอง
อธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ใน
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในส่วนของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต หรือสั่งการ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขต
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พระราชวังสนามจันทร์ช่วยปฏิบัติงานเพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 

3. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หมายถึง ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งท า

หน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการ

บริหารการศึกษา อีกท้ังยังมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงาน

วิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นการวิจัย

และพัฒนา (Research and Development) ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง

ครอบคลุม ซึ่งได้สรุปรวมและน าเสนอโดยแบ่งเป็นหัวข้อ  ดังนี้ 

 1.  วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)  

 2.  การจัดการเอกสารภาครัฐ 

3.  มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร 

4.  โครงสร้างการบริหารงานกองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
วงจรการพัฒ นาระบบ  (System Development Life Cycle : SDLC) หมายถึ ง  

ขั้นตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการท างานและจุดสิ้นสุดของการ

ปฏิบัติงาน ในการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรนั้นจะต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการท างาน

ขององค์กร ซึ่งเรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบ System Development Life Cycle : SDLC การ

พัฒนาระบบในองค์กรนั้นเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ ซึ่งจะต้องท าการติดต่อกับหน่วยงานที่

ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศว่าการท างานมีองค์ประกอบอะไร  เช่น ขนาดขององค์กร 

รายละเอียดการท างาน ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่นักวิเคราะห์จะต้องเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องมาตรฐาน

การท างาน กระบวนการท างาน (Kerati Nuallaong, 2555) 
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วงจรการพัฒนาระบบ เป็นวงจรที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

จนกระทั่งส าเร็จ วงจรพัฒนาระบบนี้จะท าให้เข้าใจถึงกิจกรรมพ้ืนฐาน และรายละเอียดต่างๆ ในการ

พัฒนาระบบโดยมีอยู่ 5 ขั้นตอน คือ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2545) 

1. การวางแผนโครงการ (Project Planning)  
การวางแผนโครงการ เป็นขั้นตอนของการก าหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหา

จากการด าเนินงานในปัจจุบัน ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบใหม่ และก าหนดความต้องการ

ของระบบ (Requirements) ระหว่างนักวิเคราะห์กับผู้ใช้งาน โดยข้อมูลเหล่านี้ได้จากการสัมภาษณ์

การรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานต่างๆ จากกลุ่มผู้ใช้งานระบบ เพ่ือท าการสรุปเป็นข้อก าหนด 

(Requirements Specification) ทีช่ัดเจน สรุปในขั้นตอนการวางแผนโครงการ คือ 

1.1 รับรู้สภาพปัญหาของการด าเนินงาน 

1.2 สรุปสาเหตุของปัญหา และสรุปผลเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

1.3 ท าการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านต้นทุน และด้านทรัพยากร 

1.4 รวบรวมความต้องการ (Requirement) จากผู้ใช้งานระบบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การรวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต และแบบสอบถาม 

1.5 สรุปข้อก าหนดต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย 

2. การวิเคราะห์ (Analysis) 
การวิเคราะห์เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบปัจจุบันโดยการน า

Requirements Specification ที่ได้จากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพ่ือท าการพัฒนา

เป็นแบบจ าลองลอจิคอล (Logical Model) ซึ่งประกอบไปด้วย แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 

Diagram) ค าอธิบายการประมวลผลข้อมูล (Process Description) และแบบจ าลองข้อมูล (Data 

Model) ในรูปแบบของ ER-Diagram ซึ่งจะท าให้ทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานในระบบ

ว่าประกอบด้วยอะไร มีความเกี่ยวข้องอย่างไร หรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง สรุปขั้นตอนการ

วิเคราะห์ คือ 
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2.1 วิเคราะห์ระบบงาน 

2.2 ก าหนดความต้องการของระบบใหม่ 

2.3 สร้างแบบจ าลอง Logical Model ซึ่งประกอบด้วย Data Flow Diagram 

System Flowchart, Process Description, ER-Diagram เป็นต้น 

2.4 สร้างพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

3. การออกแบบ (Design) 
การออกแบบเป็นขั้นตอนการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ทาง Logical มาพัฒนาเป็น 

Physical Model ให้สอดคล้องกัน โดยการออกแบบจะเริ่มจากส่วนของอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ 

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะน ามาพัฒนาการออกแบบจ าลอง (Data Model) การออกแบบ

รายงาน (Output Design) และการออกแบบจอภาพในการติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) การ

จัดท าพจนานุกรม (Data Dictionary) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นถึง การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และ

การออกแบบ สรุปในขั้นตอนการออกแบบ คือ 

3.1 การออกแบบรายงาน (Output Design) 

3.2 การออกแบบจอภาพ (Input Design) 

3.3 การออกแบบข้อมูลน าเข้าและรูปแบบการรับข้อมูล 

3.4 การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) 

3.5 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

3.6 การสร้างต้นแบบ (Prototype) 

4. การน าไปใช้ (Implementation Phase)  
หลังจากที่ได้ท าการทดสอบระบบจนมีความมั่นใจแล้วว่าระบบสามารถท างานได้จริงและ

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบแล้วนั้น ก็จะด าเนินการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริงต่อไป สรุปใน

ขั้นตอนการน าไปใช้ คือ 
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4.1 ก่อนท าการติดตั้งระบบ ควรศึกษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่จะติดตั้ง 

4.2 เตรียมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์การสื่อสาร และอุปกรณ์เครือข่ายให้พร้อม 

4.3 ขั้นตอนนี้อาจจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญระบบ เช่น System Engineer หรือ

ทีมงานทางด้าน Technical Support 

4.4 ลงโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต์ให้ครบถ้วน 

4.5 ด าเนินการใช้ระบบงานใหม่ 

4.6 จัดท าคู่มือการใช้งาน 

5.  การบ ารุงรักษา (Maintenance)  
เป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานแล้ว  ซึ่งอาจเกิด

จากปัญหาของโปรแกรม (Bug) และผู้เชี่ยวชาญระบบต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเกิดความต้องการ

ของผู้ ใช้งานที่ต้องการเพ่ิมโมดูลในการท างานอ่ืนๆ  ซึ่ งทั้ งนี้จะเกี่ยวข้องกับ  Requirements 

Specification ที่เคยตกลงกันก่อนหน้าด้วย สรุปขั้นตอนการบ ารุงรักษา คือ 

5.1 อาจมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่ถูกค้นพบภายหลัง ต้องรีบแก้ไขโปรแกรมให้

ถูกต้องโดยด่วน 

5.2 ในบางครั้งอาจมีการเพ่ิมโมเดลหรืออุปกรณ์บางอย่าง 

5.3 การบ ารุงรักษาหมายความรวมถึงการบ ารุงรักษาทั้งด้านซอฟต์แวร์  และ 

ฮาร์ดแวร์ (System Maintenance and Software Maintenance) 

สรุปได้ว่าการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ควรด าเนินการตามขั้นตอนของวงจร

การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่ งผู้ วิจัยได้น าแนวคิดในการ

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยน าวงจรการพัฒนาระบบ มาใช้ในการพัฒนาระบบงานสาร

บรรณ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ได้แก่  
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การตรวจสอบระบบ และการวิเคราะห์ระบบ การร่าง หรือการออกแบบระบบ พัฒนาและทดลองใช้

ระบบ บ ารุงรักษาระบบ และทบทวนระบบอย่างต่อเนื่อง  

การจัดการเอกสารภาครัฐ 

ประเภทของหนังสือราชการ 
หน่วยงานราชการในประเทศไทยใช้โครงสร้างหรือรูปแบบเอกสารตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2548, (ฉบับที่ 3) 

2560 โดยเรียกเอกสารที่จัดท าขึ้นในรูปแบบ ดังกล่าวว่า หนังสือ ดังนี้ (วิศปัตย์ ชัยช่วย, 2561) 

1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ

เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือหนังสือที่ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วน

ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกให้จัดท าตามแบบท่ี 1 ท้ายระเบียบฯ 

2. หนังสือภายใน คือ หนังสือที่ใช้ส าหรับติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่า

หนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่ใช้ส าหรับการติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือภายในจังหวัด

เดียวกัน และใช้กระดาษบันทึกข้อความ โดยให้จัดท าตามแบบท่ี 2 ท้ายระเบียบฯ 

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่มีการประทับตราประจ าหน่วยงานแทนการลง

ชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ได้รับมอบหมาย

จากหัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา ซึ่งใช้กระดาษตรา

ครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ 3 ท้ายระเบียบฯ  

ให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับ

บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 

4. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด คือ  

 4.1 ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย

กฎหมายใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ 4 ท้ายระเบียบฯ 



  14 

 4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่มีผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัย

อ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ และ

ให้จัดท าตามแบบท่ี 5 ท้ายระเบียบฯ 

 4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความต่างๆ ที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้ 

โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ ให้ใช้กระดาษตราครุฑ และจัดท าตามแบบที่ 6 

ท้ายระเบียบฯ 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ 

 5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ 

หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และจัดให้ท าตามแบบที่ 7 ท้ายระเบียบฯ 

 5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่หน่วยงานราชการแถลงเพ่ือความ

เข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษ

ตราครุฑ และจัดท าตามแบบที่ 8 ท้ายระเบียบฯ 

 5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ให้

จัดท าตามแบบที่ 9 ท้ายระเบียบฯ 

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน คือ หนังสือที่ทางราชการได้

จัดท าขึ้นนอกจากหนังสือที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ

บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ 

 6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกเพ่ือรับรองให้แก่บุคคล

นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่างๆ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่

จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบที่ 10 ท้ายระเบียบฯ 

 6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ที่มา

ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน ให้จัดท าตามแบบท่ี 11 ท้ายระเบียบฯ 
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 6.3 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือ 

ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วน

ราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการโดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

  6.4 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใด ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่ส าหรับใช้เป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบ

บันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ และสื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วย หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ จัดท า

มาเพ่ือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการ มีรูปแบบตามที่

กระทรวง ทบวง กรม ก าหนดขึ้น โดยใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง

ให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง หลักฐาน การสืบสวนและสอบสวน และค าร้อง เป็น

ต้น สื่อกลางบันทึกข้อมูล หมายความถึง สื่อใดๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซีดีอ่านอย่างเดียว หรือแผ่น

ดิจิทัลอเนกประสงค์ เป็นต้น 

การจัดเก็บเอกสาร 
เมื่อเอกสารจัดท าขึ้นหรือรับไว้ ขั้นตอนส าคัญต่อไป คือ การจัดเก็บเอกสาร หมายถึง การ

น าเอาเอกสารที่จัดท าขึ้นภายในองค์กรหรือรับไว้จากภายนอกองค์กรไปไว้ยังที่มั่นคงปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ ในระบบจัดการเอกสาร (RMS) ขององค์กรเพ่ือให้สามารถควบคุมดูแลและท าให้เข้าถึง

เอกสารได้ ถ้าเป็นเอกสารกระดาษ คือการบรรจุลงแฟ้มให้เรียบร้อย ตลอดจนรวบรวมเป็นกลุ่มหรือ

ชุดอย่างถูกต้องตามแบบแผนการจัดหมวดหมู่เอกสาร (Classification scheme) ถ้าเป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ คือการใช้ค าสั่งบันทึกไฟล์ (Save) ไว้ในระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDRMS) 

โดยไม่เผลอลบทิ้งหรือบันทึกทับไฟล์เดิม (Shepherd and Yeo, 2003) 

การเก็บหนังสือ แบ่งประเภทการเก็บออกเป็น 3 ประเภท คือ การเก็บระหว่างปฏิบัติ 

การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ และการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า

ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2548 (ฉบับที่ 3) 2560, 2526) 

การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

เจ้าของเรื่องการเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
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จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ

ตามระเบียบสารบรรณ จึงให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ 

การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว 

และไม่มีอะไรที่ต้องปฏิบัติต่อไปอีก การเก็บหนังสือประเภทนี้เป็นการเก็บไว้ส าหรับรอการท าลาย ซึ่ง

มีความถี่ในการน ามาใช้งานไม่มากนัก และเพ่ือเป็นการลดภาระของเจ้าของเรื่อง และให้มีหน่วยงานที่

ท าเรื่องนี้โดยเฉพาะ ระเบียบงานสารบรรณจึงได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เก็บเอกสาร หรือหน่วย

เก็บเอกสารกลางเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้ให้แก่หน่วยงานในสังกัด 

 อายุการเก็บหนังสือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ได้

ก าหนดอายุการเก็บหนังสือไว้ว่า โดยปกติให้เก็บหนังสือต่าง ๆ ไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่หนังสือ

ดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

แห่งชาติ 

2. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาล หรือของพนักงานสอบสวนหรือ

หนังสือชนิดอ่ืนทีม่ีกฎหมาย หรือระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บเอกสารให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น 

3. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี สถิติ หลักฐาน หรือเรื่อง

ที่ต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออ่ืนในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการ

ตลอดไป หรือตามท่ีกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรก าหนด 

4. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืน ให้

เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

5. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ าเมื่อ

ด าเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

6. หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ โดยปกติหนังสือทางการเงินต้องเก็บ

ไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี บางกรณีหรือบางเรื่องแม้จะครบก าหนด 10 ปีแล้ว อาจจะยังไม่สามารถขอ
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ท าลายได้ เนื่องจากยังต้องเก็บไว้เพ่ือรอการตรวจสอบหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ในกรณี

หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งมิใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ท า

ความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอท าลายได้ 

มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร 
ปัจจุบันสารสนเทศมีอยู่อย่างมากในเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูล รูปภาพ เสียง วีดิทัศน์

หลากหลายรูปแบบ และภาษาที่แตกต่างกันไป เป็นเอกสารที่เจ้าของผลงานผลิตขึ้นเองโดยใช้ภาษา 

HTML ในการก าหนดรูปแบบการแสดงผล และเชื่อมโยงข้อมูลเท่านั้น ไม่มีโครงสร้างมาตรฐานส าหรับ

สืบค้นที่ระบุเขตข้อมูล ท าให้การสืบค้นยังไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้น จึงมีการใช้

มาตรฐานเมทาดาทา (Metadata) เพ่ืออธิบายรายละเอียดของข้อมูล ทรัพยากรข้อมูลในเว็บเหล่านั้น 

เช่นเดียวกับการท ารายการ (Catalog) ของหนังสือ ซ่ึงเป็นการอธิบายว่าใครเป็นเจ้าของทรัพยากรนั้น 

งานนั้นชื่ออะไร มีหัวเรื่อง มีค าส าคัญ และมีลักษณะเป็นอย่างไร เพ่ือสามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการ

ได้โดยสะดวก อีกความหมายของเมทาดาทา คือ การจัดการข้อมูลซึ่งใช้ระบบที่มีโครงสร้างที่เป็น

มาตรฐาน เพ่ือใช้ในการสืบค้นได้โดยระบุจากเขตข้อมูลหรือประเด็นที่ต้องการจะค้น และสามารถ

เรียกดูสารสนเทศที่อ้างถึงในแต่ละเรื่อง ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงไปดูสารสนเทศนั้นได้ และเมทาดาทาก็

ยังเป็นแหล่งอ้างอิงเหมือนกับเป็นบรรณานุกรมของข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเช่นกัน (สุภาพร ชัยธัมมะ

ปกรณ์ และบุญเลิศ อรุณพิบูลย์, 2552)  

สารสนเทศที่สร้างขึ้นนั้นมีส่วนประกอบด้วยกัน  3  ลักษณะ คือ 

1.  เนื้อหาของงานที่เกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ต้นฉบับ (แหล่งที่มา) ภาษาที่เกี่ยวข้อง 
และขอบเขต 

2.  บริบทของสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของงาน เช่น ผู้เขียน ผู้
สร้างสรรค์ผลงาน ส านักพิมพ์ ผู้มีส่วนร่วมในผลงาน และสิทธิในงานนั้น ๆ 

3.  โครงสร้างของข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับ วัน เดือน ปี ที่สร้างผลงาน ประเภท ของเนื้อหา 
รูปแบบของการน าเสนอผลงาน และตัวบ่งชี้หรือตัวระบุถึงทรัพยากร 
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เมทาดาทามี 3 ประเภท ดังนี้  

1. เมทาดาทาเชิงพรรณนา (Descriptive metadata) ใช้ส าหรับการพรรณนา อธิบาย
ลักษณะของทรัพยากรสารนิเทศนั้น ๆ ที่ เอ้ือประโยชน์ต่อการค้นหาและระบุถึงตัวทรัพยากร
สารสนเทศได้อย่างชัดเจน เช่น การลงรายการชื่อเรื่อง สาระสังเขป ชื่อผู้แต่ง และค าส าคัญ เป็นต้น 

2. เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง (Structural metadata) ใช้ส าหรับบอกโครงสร้าง ข้อมูลเชิง
เทคนิค การใช้งานเมทาดาทาของทรัพยากรสารสนเทศ ช่วยให้ผู้ ใช้ทราบว่าทรัพยากรนั้น
ประกอบด้วยส่วนประกอบอะไรบ้าง เมื่อน าทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลายของสื่อหรือที่
เรียกว่า สื่อผสมดิจิทัล มาใช้ จึงจ าเป็นต้องมีการให้ข้อมูลว่าทรัพยากรนั้นประกอบด้วยไฟล์อะไรบ้าง 
และมีการบูรณาการอย่างไร อีกทั้งยังสามารถบอกข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น ชนิดของไฟล์ การเปิดใช้งาน 
ขนาดไฟล์ ระยะเวลาของวีดิโอ ขนาดไฟล์เมื่อถูกบีบอัด เป็นต้น   

3. เมทาดาทาเชิงการจัดการ (Administrative metadata) ช่วยในการจัดการทรัพยากร
ให้ดียิ่งขึ้นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพ่ือการตัดสินใจ และการดูแลรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 
เช่น ทรัพยากรสร้างขึ้นเมื่อใด รูปแบบทรัพยากรเป็นอย่างไร การบอกเจ้าของของทรัพยากร ลิขสิทธิ์
ในการเผยแพร่ และผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงได้แก่ใคร ระดับใด และข้อมูลทางเทคนิคอ่ืน ๆ 

มาตรฐานดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core Metadata) 

เมทาดาทานอกจากท าหน้าที่ในการอธิบายบ่งบอกลักษณะสารสนเทศแล้ว ยังสามารถท า
หน้าที่ เป็นตัวสร้างความสัมพันธ์กับสารสนเทศอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย และในการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศพ้ืนฐาน ซึ่งมาตรฐานที่นิยมใช้ในการจัดเก็บ คือมาตรฐาน Dublin Core โดยก าหนดชุด
หน่วยข้อมูลย่อย 15 หน่วย ส าหรับใช้ในการพรรณนาสารสนเทศดิจิทัลเพ่ือให้เจ้าของผลงานจัดท าเม
ทาดาทาด้วยตนเอง และสามารถสืบค้นร่วมกันกับฐานข้อมูลต่างระบบ ปัจจุบันดับลินคอร์ได้รับการ
ประกาศเป็นมาตรฐานสากล ISO 15836 และมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา NISO Z39.85 ดับลินคอร์
ได้รับการน าไปใช้อย่างกว้างขวาง และเป็นพื้นฐานของการประยุกต์ใช้ในโครงการต่าง ๆ หรือห้องสมุด
ต่าง ๆ อย่างมากมาย สาเหตุของการเลือกใช้มาตรฐานดับลินคอร์เมทาดาตาเนื่องจากมีจุดเด่นที่
โครงสร้าง 15 หน่วยย่อย ไม่บังคับว่าต้องใช้กฎเกณฑ์และรายละเอียดที่เจ้าของงานเห็นว่าไม่จ าเป็น 
ใช้งานได้หลากหลายระบบ (Interoperability)  และไม่จ ากัดว่าจะใช้อุปกรณ์และโปรแกรมเฉพาะ 
ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าใจและศึกษาได้ง่าย ไม่ว่าผู้ใช้งานจะประยุกต์รายละเอียดเพ่ิมเติ มหรือลด
จ านวนหน่วยข้อมูลย่อย จะไม่มีผลต่อการพรรณนาลักษณะสารสนเทศ และต่อมาได้มีการประยุกต์
ส าหรับพัฒนาห้องสมุด Digital โดยเฉพาะการพิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต 
และในแฟ้มเอกสารที่รวมแฟ้มข้อมูล และในการแลกเปลี่ยนข้อมูลจ านวนมาก ๆ  
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ชุดหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. หน่วยข้อมูลย่อยที่เก่ียวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 

2. หน่วยข้อมูลย่อยที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

3. หน่วยข้อมูลย่อยที่เก่ียวกับรูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน 

ตารางที่ 1 แสดงชุดหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์ 3 กลุ่ม 

 

ตารางที่ 2 แสดงชุดหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์โดยอธิบายค าจ ากัดความและรายละเอียดการใช้งาน 

 

 

เนื้อหาของทรัพยากร
สารสนเทศ 

รูปแบบที่ปรากฏให้ใช้งาน ทรัพย์สินทางปัญญา 

Title(ชื่อเร่ือง) Format(รูปแบบ) Creator(เจ้าของผลงาน) 

Subject(หัวเรื่อง) Language(ภาษา) Contributor(ผู้ร่วมงาน) 

Source(ต้นฉบบั) 
Identifier (รหัส/ตัวบ่งชี้ทรัพยากร
สารสนเทศ) 

Publisher(ส านักพิมพ์) 

Description(ลักษณะ) Date(ปี) Right(สิทธ)ิ 

Relation(เร่ืองที่เก่ียวข้อง)   

Coverage(ขอบเขต)   

Type(ประเภท)   

Element ค าจ ากัดความ ค าอธิบาย 

Title ชื่อของทรัพยากรสารสนเทศ ชือ่หนังสือ 

ชื่อวารสาร 

โดยทั่วไปใชช้ื่อที่รู้จักแพร่หลายอย่างเป็น

ทางการ ชื่อทีป่รากฏในหนา้ปกใน 

Creator ผู้รับผิดชอบการจัดท าต้นฉบับเนื้อหา

ทรัพยากร 

เจ้าของงานหมายความรวมถึงบคุคล 

องค์กร หรือหน่วยบริการ 

Subject หัวเร่ืองและค าส าคัญ 
ปกติหัวเร่ืองจะแสดงด้วยค าส าคัญ วลี

ส าคัญ หรือรหัสหมวดวิชาที่บง่บอกถึง

เนื้อหา 
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ตารางที่ 2 แสดงชุดหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์โดยอธิบายค าจ ากัดความและรายละเอียดการใช้งาน (ต่อ) 
Element ค าจ ากัดความ ค าอธิบาย 

Description ค าอธิบาย/ลักษณะ ข้อความที่ใช้รายละเอียดของเนือ้หา รวมทั้ง

บทคัดย่อ สารบัญ และ ยูอาร์แอล(URL) 

Publisher ผู้รับผิดชอบในการสรา้งหรือผลติ

ทรัพยากร 
ส านักพิมพ์หมายความรวมถึงบคุคล องค์กร 

Contributor 
ผู้รับผิดชอบร่วมให้มีการสร้างหรือผลิต

ทรัพยากร 

ผู้ร่วมงานหมายความรวมถึงบุคคล องค์กร 

ที่มีส่วนรับผิดชอบให้มีการสร้างหรือผลิต

ทรัพยากรที่นอกเหนือจากที่ระบุใน 

Creator  Date ปีที่จัดพิมพ์ เผยแพร่เอกสาร โดยมักระบุเปน็ YYYY-MM-DD 

Type ประเภท 
ชนิดของเนื้อหาทรัพยากร หรือประเภทของ

สารสนเทศ แนะน าให้ใช้ทรัพยากรตามที่

ระบุ ใน DCMI Type Vocabulary 

Format รูปลักษณ์ของทรัพยากร 
รายละเอียดทางกายภาพของทรัพยากร 

ได้แก่ จ านวนหนา้ ภาพประกอบ ขนาดของ

ทรัพยากร 

Identifier รหัสของทรัพยากรสารสนเทศ 
รหัสที่ระบุว่าหมายถึงทรัพยากรรายการนั้น 

ๆ เช่น URL URN ISBN หรือ เลขเรียก

หนังสือ Call No. 

Source 
การอ้างอิงต้นฉบบัของทรัพยากรซึ่งเป็น

ที่มาของการแปลง แปร หรือแปล

ทรัพยากรสู่รูปแบบปัจจบุัน 

 

Language ภาษาที่ใช้เรียบเรียงเนื้อหาของทรัพยากร  

Relation การอ้างอิงถึงทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  

Coverage 
ระยะเวลาหรือขอบเขตของเนื้อหา

ทรัพยากร 

ระยะเวลาหรือขอบเขตของเนื้อหา

ทรัพยากรได้แก่ สถานที่ตั้ง ขื่อสถานที่ 

ช่วงเวลา ช่วงระยะเวลาที่ครอบคลุม 

Right ข้อมูลผู้มีสิทธิในหรือเหนือทรัพยากร สิทธิด้านทรัพย์สนิทางปญัญา ลขิสิทธิ์ และ

สิทธิทรัพย์สนิต่าง ๆ 
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โครงสร้างการบริหารงานกองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม

จันทร์ เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีการ

แบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 6 งาน ได้แก่ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์  

งานคลัง งานพัสดุ งานการเจ้าหน้าที่ และงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ มีรองอธิการบดีวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยในส่วนของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน

อ านาจในการอนุมัติ อนุญาต หรือสั่งการ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ช่วย

ปฏิบัติงานเพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรองอธิการบดีวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  และโครงสร้าง

การบริหารงาน ดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองงานวิทยาเขต 

 

รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์

ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต

งาน

สารบรรณ
งาน

ประชาสัมพันธ์
งาน

การเจ้าหน้าที่
งานคลัง งานพัสดุ

งานแผนงาน
และ

วิเทศสัมพันธ์
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ในหน่วยงานระดับกอง มีผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต เป็นผู้บังคับบัญชา มีอ านาจ

หน้าที่ในการควบคุมดูแล สั่งการ อนุมัติ อนุญาตและมีหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ส าเร็จลุล่วง  ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ของกองงานวิทยาเขต ดัง

รายละเอียดโครงสร้างการบริหารงานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานภายในกองงานวิทยาเขต 
 

นอกจากนี้ในการปฏิบัติงาน ยังมีคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะกิจชุดต่าง ๆ ที่ได้รับ

การแต่งตั้งเข้ามาช่วยงานบริหาร เพ่ือปฏิบัติภารกิจและด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และของ

กองงานวิทยาเขต ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในแต่ละโครงการและกิจกรรมนั้น ๆ อีกด้วย  

 

 

 

รองอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร ์

ผู้ช่วยอธิการบดี  พระราชวังสนามจันทร์ 

ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต 

งานสารบรรณ 
-หน่วยสารบรรณ 
-หน่วยเก็บเอกสาร 

งานประชาสัมพันธ์ 
-หน่วยธุรการ 
-หน่วยข่าวสารและ
เผยแพร่ 
-หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
-หน่วยธุรการ 
-หน่วยบริหารงานบุคคล 
-หน่วยทะเบียนประวัติ 

งานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
-หน่วยธุรการ 
-หน่วยแผนและงบประมาณ 
-หน่วยประกันคุณภาพและข้อมูล 

งานคลัง 
-หน่วยธุรการ 
-หน่วยการเงิน 
-หน่วยงบประมาณ 
-หน่วยบัญชี 
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งานสารบรรณ  

เป็นหน่วยงานในสังกัด กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ งานสารบรรณ เป็นหน่วยงานในสังกัด กองงานวิทยาเขต ส านักงาน

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางใน

การรับและส่งหนังสือ เอกสารสิ่งของจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และระหว่างวิทยาเขต

พระราชวังสนามจันทร์ วังท่าพระ ส านักงานอธิการบดีตลิ่งชัน ส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ให้กับคณะวิชา ศูนย์ สถาบัน ส านัก และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ด าเนินการออกเลขที่ค าสั่ง

วิทยาเขตฯ ออกเลขที่หนังสือ การร่างหนังสือโต้ตอบกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ควบคุม ตรวจสอบหนังสือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ การส่งจดหมาย พัสดุภัณฑ์ 

ธนาณัติทางไปรษณีย์ ไปยังที่ท าการไปรษณีย์สนามจันทร์ และคัดแยกจดหมายพัสดุส่งคณะวิชา ศูนย์ 

สถาบัน ส านัก หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร

แก่ คณะวิชา ศูนย์ สถาบัน ส านัก และหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีที่ขอใช้บริการ งานเลขานุการ

ดูแลและติดต่อประสานงาน การรับรองและอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้มาติดต่อราชการ

กับมหาวิทยาลัย รับผิดชอบจัดประชุม ก.บ.ม. ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประสานงานด้าน

เอกสารกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการงานพระราชทานปริญญาบัตร โครงการงานวัน

ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล โครงการจัดงานวันมหาธีรราชเจ้าและงานสัปดาห์อนุรักษ์

มรดกไทย โครงการจัดตั้งสถาบันพระมงกุฎ และโครงการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
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ตารางที่ 3 แสดง Flow Chart กระบวนการท างานงานสารบรรณ 
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) คือ ระบบการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารหรือ

การด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารทั้งปวงผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงถึงกันระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภยในมหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บไฟล์เอกสารในรูปแบบดิจิตอล (Digital) ท าให้สามารถ

ค้นหา เรียกดู และตรวจสอบติดตามสถานะของเอกสารได้ทุกท่ีทุกเวลา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศิลปากร มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-Document) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการท างานของระบบประกอบด้วยการบริหารจัดการเอกสารในลักษณะ

ต่างๆ ได้แก่ การสร้างเอกสาร การรับเอกสาร การส่งและการเวียนเอกสาร ตลอดจนระบบจัดเก็บหรือ

สแกนเอกสาร โดยมีงานสารบรรณ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ควบคุมการใช้งานระบบให้ใช้งานได้อย่างปกติ สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับศูนย์

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยดูแลด้านเทคนิคและการจัดการระบบ

เครือข่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถใช้งานระบบได้ รวมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ

การใช้งานระบบดังกล่าวแก่บุคลากร คณะวิชา/หน่วยงาน ตลอดจนด าเนินการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง

ยกเลิกผู้ใช้งาน (User Name) ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอการเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 
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ภาพที่ 4 หน้าจอกล่องจดหมายระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

 

 

ภาพที่ 5 แถบการค้นหาเอกสารของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ต้องได้รับการพิจารณาจาก

งานสารบรรณ กองกลาง เพ่ือให้กระท าการใดๆ กับเอกสารในส่วนคณะวิชา/หน่วยงาน เสมือนเป็น

เจ้าของ ประมาณ 5 – 6 คน โดยก าหนดผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกล่องเอกสารของคณะวิชา/หน่วยงาน ไม่

เกิน 5 คน ส าหรับคณะวิชาที่มีพ้ืนที่ตั้งเพียงวิทยาเขตเดียว และก าหนดผู้มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกล่อง

เอกสารของคณะวิชา/หน่วยงาน ไม่เกิน 6 คน ส าหรับหน่วยงาน/คณะวิชา ที่มีพ้ืนที่ตั้ง 2 วิทยาเขต

ขึ้นไป  
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กรณีคณะวิชา/หน่วยงานประสงค์เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้มีสิทธิ์เข้าถึงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือให้การกระท าใดๆ กับเอกสาร
เสมือนเป็นเจ้าของต้องด าเนินการกรอกแบบฟอร์มการขอเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งไป
ยังงานสารบรรณ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน เพ่ือจะได้เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติก่อนจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้ง และด าเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานต่อไป (นลินรัตน์ ปัจฉิมพัทธพงษ์ , 
2558) 

จากผลการส ารวจตามแบบสัมภาษณ์ความต้องการระบบ (ภาคผนวก ก) ของผู้บริหาร

ระดับสูง และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดกองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 8 คน และจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษา

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้วพบว่าระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นระบบการจัดการเอกสารที่ดี แต่ยังคงมี

ข้อจ ากัดในการใช้งานบางส่วน ผู้วิจัยจึงได้ท าการเปรียบเทียบกับระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงาน

สารบรรณ กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังนี้ 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ
ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัย
ศิลปากร 

ข้อ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Document) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระบบจัดเก็บค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1 สิทธ์ิเข้าถึงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Document) เพื่อให้กระท าการใดๆ กับเอกสารใน
ส่วนคณะวิชา/หน่วยงาน เสมือนเป็นเจ้าของ มี
จ านวนจ ากัด  

บุคลากรสังกัดกองงานวิทยาเขตส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ ทุกคนมีสิทธ์ิเข้าใช้งานระบบได้ และสามารถ
เพิ่มสิทธ์ิเพื่อให้กระท าการใดๆ กับเอกสาร ได้โดยไม่
จ ากัดจ านวน 

2 การขอสมัครเข้าใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มีขั้นตอนท่ียุ่งยาก 
ใช้เวลานาน ต้องท าหนังสือผ่านหลายหน่วยงาน 

ผู้ที่มีความประสงค์ใช้งานระบบ สามารถแจ้งความ
ประสงคไ์ปยังผูดู้แลระบบได้โดยตรง 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ
ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ต่อ) 

ข้อ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

(e-Document) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ระบบจัดเก็บค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 ผู้รับผิดชอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Document) คือ งานสารบรรณ กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร กรณีเกิดปญัหาในการใช้งาน 
ต้องประสานแจ้งหลายหน่วยงาน ท าให้เกิดการล้าช้า 

ระบบมผีู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพยีงคนเดียว ท าให้
การบริหารจัดการระบบไม่เกิดความล้าช้า แก้ปัญหา
ได้ทันเวลา มีความคล่องตัวสูง 

4 ใช้งานท้ังมหาวิทยาลัย เมื่อมผีู้เข้าใช้งานในเวลา
เดียวกันเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาไม่สามารถ
เข้าใช้งานได้ ระบบมีความล่าช้า ประมวลผลช้า  

มีเพียงบุคลากรสังกัดกองงานวิทยาเขต ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ เป็นผู้เข้าใช้งาน 

5 การค้นหาเอกสารในระบบสามารถค้นหาได้จาก
รายการเอกสารในหน้าท่ีก าลังเปดิใช้งานอยู่เท่าน้ัน 
ไม่สามารถค้นหาเอกสารที่จัดเก็บไว้ในระบบท้ังหมด 

ค้นหาเอกสารได้ทั้งระบบ โดยมีการแยกสิทธ์ิ
ผู้บริหารระดับสูงที่สามารถเปิดเอกสารลับได ้

6 ช่องค้นหามีเพียงช่องเดียว ค้นหาได้โดยการใส่ช่ือ
เอกสารที่ถูกต้องเท่านั้น ระบบจึงจะสามารถแสดงผล
การค้นหาได ้

ได้น ามาตรฐานดับลินคอร์เมทาดาทา (Dublin Core 
Metadata) มาประยุกต์ใช้ในการจัดหมวดหมู่
เอกสาร จึงท าให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเอกสารใน
ระบบได้โดยการใส่ค าค้นในช่องค าค้นท่ีแยกตาม
ประเภทของเอกสารไว้แล้ว จึงท าให้ง่ายต่อการ
ค้นหา 

7 ระบบมเีมนูการใช้งานท่ีหลากหลาย บางครั้งท าให้
เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการเข้าใช้งาน และไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ของบุคลากรบางส่วน 

เป็นระบบที่ตอบสนองการใช้งานกลุ่มบุคลากรที่
ต้องการค้นคืนเอกสาร 

8 บุคลากรทีไ่ด้รบัสิทธิ์การเข้าถึงระบบของหน่วยงาน
บางส่วนยังขาดความรู้ความเขา้ใจในการใช้ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์จึงท าให้ไม่อยากเข้าใช้งาน 

ระบบไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้งานง่าย และมีการ
จัดท าคู่มือการใช้งานระบบแจกจ่ายให้กับบุคลากร  

9 จัดเก็บเอกสารในระบบ 20 ปี  จัดเก็บเอกสารในระบบ 10 ปี (ตามระเบยีบการ
จัดเก็บเอกสาร ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 
โดยไม่มีการท าลายเอกสาร 
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จากตารางที่  4 จะเห็นได้ว่าจากข้อจ ากัดของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-

Document) เมื่อเปรียบเทียบกับระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณฯ มีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่งในการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือเป็นการสนับสนุน

การใช้งานภายในหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย คล่องตัว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ประยูร เทพพิทักษ์ศักดิ์ (2555) เสนองานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารส านักงานอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนมที่มีประสิทธิภาพ  3) ศึกษาประสิทธิภาพการ

บริหารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จากการใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ในการ

วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม โดยประยุกต์จากกรอบแนวคิดของ Kenneth และLaudon (2007 : 372)  

และ วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งประกอบด้วย  การ

ตรวจสอบระบบ   (Systems Investigation) การวิ เคราะห์ ระบบ   (Systems Analysis) การ

ออกแบบระบบ (Systems Design) การติดตั้งระบบเพ่ือใช้งาน (Systems Implementation)  การ

บ ารุงรักษาระบบและการทบทวน (Systems Maintenance and Review) การด าเนินการวิจัยครั้งนี้

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศส านักงานอธิการบดีของ

สถาบันอุดมศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างสถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง จ านวน 330 คน โดยวิธีสุ่มแบบหลาย

ขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ระยะที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน โดยการ

เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมระบบสารสนเทศ 

จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงระยะท่ี 3 น าไปใช้และศึกษาประสิทธิภาพ 

ของการบริหาร จากการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารส านักงานอธิการบดี  ที่พัฒนาขึ้น กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 64 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มี 3 ประเภท 
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คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการประชุม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจง

ความถี ่(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ

พรรณนา ผลการวิจัยสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัย

นครพนมที่พัฒนาขึ้น ส่งผลท าให้ ระบบจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ ได้สารสนเทศที่ทันสมัย ใช้งานง่าย 

สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงตามความต้องการ เป็นการประมวลผล ที่ประหยัดทั้งเวลา และ

แรงงาน 

พิพัฒน์ หมื่นโฮ้ง (2555) น าเสนองานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเ พ่ือการ

บริหารงานพัสดุในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุในโรงเรียน  

ประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุในโรงเรียน และศึกษาความพึงพอใจ

ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานพัสดุในโรงเรียนโดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหาร และ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบพัสดุ จากผู้ปฎิบัติงานพัสดุโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเจดีย์หลวง

พิทยา จ านวน 11 โรงเรียน รวม 22 คน โดยการแบ่งแยกตามประเภทบุคลากร เครื่องมือที่ใช้ในการ

วิจัยคือ โปรแกรมระบบสารสนเทศงานพัสดุในโรงเรียน ซึ่งถูกพัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Visual 

Studio 2005 และ โปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 ในการเก็บข้อมูลข้อค าถามในการ

สัมภาษณ์ และแบบสอบถามท าการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศท าให้มีฐานข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้

หลากหลายตามความต้องการขององค์กร ประสิทธิภาพด้านการออกแบบ การประเมินด้านการใช้

โปรแกรม  และการประเมินระบบในด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบภาพรวม อยู่ในระดับมาก  

ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อด้านความสะดวกและความง่ายในการใช้งาน ด้านความถูกต้องในการท างาน  

ด้านประโยชน์ในการบริหารและด้านการรักษาความปลอดภัย ภาพรวมอยู๋ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย คือ 

3.88 

เฉลิมวุฒิ จันโทภาส (2555) น าเสนองานวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

โครงการผ่านระบบออนไลน์ของส านักวิจัยและบริการโครงการผ่านระบบออนไลน์ของส านักวิจัยและ

บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีวัตุถุประสงค์เพ่ือ 1. 

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการผ่านระบบออนไลน์ของ
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ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. 

ประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการผ่านระบบออนไลน์ของส านักวิจัยและ

บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ 3. วิเคราะห์

จุดคุ้มทุนของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการผ่านระบบออนไลน์ของส านักวิจัยและบริการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle)  และ

ทฤษฎีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรของส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 3 คน  2. เจ้าหน้าที่

ด้านการเงินและพัสดุ จ านวน 5 คน  3. ผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 4 คน  4. ผู้บริหารระดับสูง 

จ านวน  1 คน โดยมีเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้คือ 1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการผ่าน

ระบบออนไลน์ของส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. แบบประเมินคุณภาพของ

ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. แบบทดสอบการวิเคราะห์

จุดคุ้มทุน  ผลที่ได้จากงานวิจัยคือ ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการผ่านระบบออนไลน์ของ

ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มี

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( x̄ = 4.74 , S.D. = 0.29) ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจให้ความเห็นว่าระบบ

ที่พัฒนาขึ้น  หากน ามาใช้ในการจัดการจะเกิดความคุ้มทุนภายในระยะเวลา 4 ปี  จึงสรุปได้ว่าระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารโครงการผ่านระบบออนไลน์ของส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  มีความคุ้มค่าที่ เกิดจากการลงทุน สามารถช่วยในการบริหารโครงการ สัมฤทธิ์ผล

ก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่หน่วยงานสืบไป 

เลิศชัย คงอ านวยศักดิ์ และนครทิพย์ พร้อมพูล (2556) น าเสนองานวิจัย การบูรณาการ

ข้อมูลด้วยเมทาดาทาส าหรับคลังข้อมูลส่วนกลางโดยใช้ดีสเปซ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ  การ

น าเสนอวิธีการบูรณาการเมทาดาทาเพ่ือสร้างคลังข้อมูลส่วนกลางจากคลังข้อมูลแหล่งต่าง ๆ โดยจะ

แบ่งเป็น 4 วิธีดังนี้ 1) การจ าแนกโครงสร้างข้อมูลมาตรฐานเมทาดาทา 2) การบูรณาการเมทาดาทาที่

มีมาตรฐานดับลินคอร์ 3) การบูรณาการเมทาดาทาที่มีมาตรฐานต่างจากมาตรฐานดับลินคอร์ และ 4) 

การปรับแต่งคลังข้อมูลให้มีเหมาะสม ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการบูรณาการข้อมูลเพ่ือสร้างคลังข้อมูล
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ส่วนกลาง ซึ่งใช้มาตรฐานดับลินคอร์มาก าหนดเป็นมาตรฐานเมทาดาทาส่วนกลาง  และน าเสนอ

รูปแบบการแปลงเมทาดาทาที่มีมาตรฐานต่างกันให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานดับลิบคอร์โดยใช้ครอส

วอค  รวมไปถึงการน าข้อมูลเข้าคลังข้อมูลซึ่งใช้หลักการโอเอไอ-พีเอ็มเอช  ผลลัพธ์ที่ได้ในงานวิจัยนี้

จะได้คลังข้อมูลส่วนกลางที่บูรณาการข้อมูลจากคลังข้อมูลภายในองค์กร  โดยได้วิธีการน าข้อมูลที่มี

มาตรฐานดับลินคอร์จะอาศัยหลักการท างานโอเอไอ-พีเอ็มเอช ในกรณีที่เมทาดาทามีมาตรฐานต่าง

จากมาตรฐานดับลินคอร์จะต้องจัดรูปแบบเมทาดาทาให้เป็นมาตรฐานดับลินคอร์ก่อนน าเข้า

คลังข้อมูล ซึ่งใช้หลักการแปลงครอสวอค ซึ่งในการบูรณาการข้อมูลก็จะได้คลังข้อมูลส่วนกลางที่

ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูล และแสดงผลข้อมูลจากคลังข้อมูลส่วนกลางจากแหล่งเดียว  ทั้งนี้

ประโยชน์ที่ได้เพ่ือความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลคลังข้อมูลที่

อยู่ภายในองค์กร แนวทางในอนาคตต่อการพัฒนาเรื่องของการบูรณาการข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่าง 

ๆ กันในด้านอื่น เช่น การบูรณาการข้อมูลไฟล์เอกสาร ข้อมูลไฟล์ดิจิทัล ไฟล์เสียงและไฟล์วิดีทัศน์ เป็น

ต้น 

 สรุป ความรู้ที่ได้จากแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องภายในงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะ
เป็นวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เมทาดาทา (Metadata) 
ระบบจัดการเนื้ อหาของเว็บไซต์  (Content Management System : CMS)  โครงสร้างการ
บริหารงานกองงานวิทยาเขตส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นั้น ผู้เขียนได้ศึกษาและได้น าข้อดีของงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาครั้งนี้  ส่วนปัญหาและ
ความไม่ครบถ้วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้เขียนจะได้น ามาปรับหรือเพ่ิมให้การพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

 

 

 

 



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงาน
วิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นการวิจัย
เชิงวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บและ
ค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บและค้นคืน
เอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา
เขตพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือให้งานวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
วิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้  

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 4. วิธีการประเมินผล 

      5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม  

1.1 ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จ านวน  3  คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวัง
สนามจันทร์  และผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  

1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 52 คน ประกอบด้วย บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการสังกัดงานสารบรรณ จ านวน 8 คน  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงาน
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 คน  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานคลัง จ านวน 20 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงาน
พัสดุ จ านวน 10 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 3 
คน   
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2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่  

2.1 ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จ านวน 2 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) จากผู้ปฏิบัติงาน
จริงในแง่ของการใช้งานระบบเพ่ือประเมินส่วนของการติดต่อใช้งานกับผู้ใช้ว่าง่ายและสะดวกต่อการ
ใช้งานหรือไม่  และยังประเมินรวมไปถึงความถูกต้องของระบบ  

2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 26 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive  sampling) จากผู้ปฏิบัติงานจริง ได้แก่ 

 2.2.1 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานสารบรรณ จ านวน 4 คน  
 2.2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 คน 
 2.2.3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน   
 2.2.4 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานคลัง จ านวน 10 คน   
 2.2.5 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานพัสดุ จ านวน 5 คน   

                  2.2.6 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานแผนงานฯ จ านวน 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยา
เขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  ประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 ด้าน ดังนี้ 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา: กอง
งานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร ์(Software) 

 1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)   

  1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU Intel Core i5 

  1.1.2 หน่วยความจ าหลัก (RAM) 8 GB 

  1.1.3 ฮาร์ดดิสก์มีความจุ  320 GB 

  1.1.4 เครื่องอ่านซีดีรอม 

  1.1.5 การ์ดแสดงผล 
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 1.2  ซอฟต์แวร์ (Software) 

  1.2.1 ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows 10 Pro 

  1.2.2 สร้างระบบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาระบบรูปแบบ Web Application 
โดยใช้ภาษา PHP ส าหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ และฐานข้อมูล MySQL ส าหรับเป็นแหล่งเก็บ
ข้อมูลออนไลน์ 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
  2.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพ่ือศึกษาความต้องการของระบบจัดเก็บและค้นคืน
เอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงาน
วิทยาเขต  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

โด ยมี ขั้ น ตอน การด า เนิ น การวิ จั ย ต ามวงจรการพั ฒ น าระบ บงาน  (System 
Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) 

 
ภาพที่ 6 วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) 

การวางแผน
โครงการ

การวิเคราะห์

การออกแบบการน าไปใช้

การบ ารุงรักษา

วงจร 
การพฒันาระบบงาน 

(SDLC)  
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1. การวางแผนโครงการ 

ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหาที่มาจากการด าเนินงานของงานสาร
บรรณ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ใน
ปัจจุบัน และในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการท างานจากแผนภาพกระบวนการท างาน(Flow 
Chart) ของงานสารบรรณ จากนั้นได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบ ตามแบบสัมภาษณ์ความต้องการ
ระบบ (ภาคผนวก ก) จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สังกัดกองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จ านวน 8 คน สรุปข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Requirements Specification) โดยแบ่ง
ความต้องการออกเป็น 2 ด้าน คือ ความต้องการที่เป็นฟังก์ชั่นการท างาน (Function Requirement) 
และความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชั่นการท างาน (Non Function Requirement) โดยสรุปข้อมูลความ
ต้องการของผู้ใช้ระบบ ซึ่งแบ่งความต้องการออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้   

1.1 ความต้องการที่เป็นฟังก์ชั่นการท างาน (Function Requirement) 

      -  ต้องการให้ระบบมี List รายการเอกสาร 

      -  เอกสารที่พิมพ์ออกจากระบบควรมีลายน้ า เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร 

      -  ระบบต้องมีการแยกเอกสารเป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกต่อการค้นคืน 

      -  ระบบต้องจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร แบบไฟล์ PDF Word และ Excel ได ้

      -  ต้องการระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารที่ใช้งานได้ท้ังแบบ LAN และ Internet 

1.2 ความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชั่นการท างาน (Non Function Require) 

       -  ต้องเป็นระบบที่ใช้งานได้ง่าย สามารถค้นคืนเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และสั่งการ
ด าเนินการต่อไปได ้

       -  อยากให้มีระบบส าหรับจัดเก็บและค้นคืนเอกสารแหล่งเดียวกันทั้งกองงานวิทยาเขต 
โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบได้ 2 - 3 คน  

       - ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่ปรับปรุงเอกสารที่จัดเก็บให้เป็นปัจจุบัน  

       - เอกสารที่จัดเก็บต้องเป็นเอกสารที่มีประโยชน์กับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  

 จากขั้นตอนการวางแผนข้างต้นจะได้ผลการด าเนินงาน คือ ข้อมูลความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบ (Requirements Specification) โดยสรุปขั้นตอนการด าเนินงานได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 7 สรุปขั้นตอนการวางแผนโครงการ และผลการด าเนินงาน 

2. การวิเคราะห์ 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบปัจจุบันโดยการน าข้อมูลความต้องการของผู้ใช้
ระบบ (Requirements Specification) ที่ได้จากขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพ่ือท าการ
ออกแบบกระบวนการท างานของระบบ โดยการจัดท าแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)    
แสดงความเคลื่อนไหวของข้อมูลในระบบฯ ดังนี้ 
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ภาพที่ 8 Data Flow Diagram Level  0 ของระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณฯ 
 

ข้อมูลความ
ต้องการ
ระบบ 
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จากภาพที่ 8 ผู้วิจัยได้ก าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานโดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับผู้ดูแลระบบ ได้แก่ นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองงานวิทยาเขต 

 1.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

 1.2 ติดตั้งควบคุม ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบ 

 1.3 เพ่ิม แก้ไข ก าหนดสิทธิ์ ผู้ใช้ระบบ 

 1.4 เพ่ิม แก้ไข ลบ เอกสารในระบบ 

 1.5 สืบค้นข้อมูลเอกสาร 

 1.6 พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 

2. ระดับผู้ใช้งานระบบ  แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ กองงานวิทยาเขต 

  2.1 ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 2 คน 

  2.1.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

  2.1.2 สืบค้นข้อมูลเอกสาร 

  2.1.3 เข้าถึงเอกสารชั้นความลับ 

  2.1.4 พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 

  2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 24 คน 

  2.2.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

  2.2.2 สืบค้นข้อมูลเอกสาร 

  2.2.3 พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 
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ภาพที่ 9 Data Flow Diagram Level 1 ของระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณฯ 
 

จากภาพที่ 9 แสดงให้เห็นกระบวนการท างานของระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสาร

บรรณ 4 กระบวนการ ได้แก่ 1. สมัครสมาชิก 2. จัดเก็บเอกสาร 3. ค้นคืนเอกสาร และ 4. พิมพ์

เอกสาร 5. แก้ไข/ลบเอกสาร 
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ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีแผนภาพการท างานของผู้ใช้ 

(Use Case Diagram) ดังนี้ 
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ภาพที่ 10 Use Case Diagram ของระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณฯ 
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การออกแบบจ าลอง Entity-Relation Model (ER Model) เพ่ือออกแบบฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (Relation Database) ระดับแนวคิด (Conceptual) โดย ประกอบด้วยชุดของเอ็นทิตีและ
ความสัมพันธ์  

user

PK user_id
PK,FK1 unit_id
PK,FK2 user_type_id

 user_pass
 user_name
 user_lastname

unit

PK unit_id

 unit_name

doc

PK doc_id
PK,FK1 doctype_id
PK,FK2 org_owner_id
PK,FK3 speed_type_id
PK,FK4 secret_type_id

 doc_name
 user_owner
 doc_day
 doc_month
 doc_year
 share_day
 share_month
 share_year
 doc_file

doc_type

PK doctype_id

 doctype_name

user_type

PK user_type_id

 user_type_name

doc_speed_type

PK speed_type_id

 speed_type_name

doc_org_owner

PK org_owner_id

 org_owner_name

doc_secret_type

PK secret_type_id

 secret_type_name

 

ภาพที่ 11 แผนภาพ Entity-Relationship Model (ER Model) 
การออกแบบพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพ่ือแสดงรายละเอียดตารางข้อมูล

ต่างๆ ในฐานข้อมูล ตลอดจนรูปแบบและชนิดของ ข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล ดังนี้  

ตารางที่ 5 พจนานุกรมข้อมูลหนังสือ 
ชื่อเขตข้อมูล ประเภท ขนาด รายละเอียด 

doc_id varchar 50 รหัสพยัญชนะของหนังสือ 

doctype_id int 2 เลขที่หนังสือ 
doc_name varchar 50 ชื่อหนังสือ 

user_owner varchar 50 เจ้าของหนังสือ 
doc_day int 2 วันที่ในหนังสือ 
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ตารางที่ 5 พจนานุกรมข้อมูลหนังสือ (ต่อ) 

ชื่อเขตข้อมูล ประเภท ขนาด รายละเอียด 
share_year int 4 ปีที่เผยแพร่ 

doc_month int 2 เดือนในหนังสือ 

doc_year int 4 ปีในหนังสือ 
share_day int 2 วันที่เผยแพร่ 

share_month int 2 เดือนที่เผยแพร่ 
speed_type_id int 1 รหัสประเภทความเร็วของหนังสือ 

secret_type_id int 1 รหัสประเภทความลับของหนังสือ 

org_owner_id int 2 รหัสหน่วยงานเจ้าของหนังสือ 
doc_file text   เลือกไฟล์ 

 
ตารางที่ 6 พจนานุกรมข้อมูลหน่วยงานเจ้าของหนังสือ 

ชื่อเขตข้อมูล ประเภท ขนาด รายละเอียด 

org_owner_id int 2 รหัสหน่วยงานเจ้าของหนังสือ 
org_owner_name varchar 50 ชื่อหน่วยงานเจ้าของหนังสือ 

 

ตารางที ่7 พจนานุกรมข้อมูลชั้นความลับของหนังสือ 

ชื่อเขตข้อมูล ประเภท ขนาด รายละเอียด 

secret_type_id int 1 รหัสชั้นความลับของหนังสือ 

secret_type_name varchar 50 ชื่อชั้นความลับของหนังสือ 
 
ตารางที ่8 พจนานุกรมข้อมูลชั้นความเร็วของหนังสือ 

ชื่อเขตข้อมูล ประเภท ขนาด รายละเอียด 

speed_type_id int 1 รหัสชั้นความเร็วของหนังสือ 

speed_type_name varchar 50 ชื่อชั้นความเร็วของหนังสือ 
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ตารางที ่9 พจนานุกรมข้อมูลประเภทของหนังสือ 

ชื่อเขตข้อมูล ประเภท ขนาด รายละเอียด 

doctype_id int 2 รหัสประเภทหนังสือ 
doctype_name varchar 50 ชื่อประเภทหนังสือ 

 

ตารางที่ 10 พจนานุกรมข้อมูลหน่วยงาน 

ชื่อเขตข้อมูล ประเภท ขนาด รายละเอียด 
unit_id int 2 รหัสหน่วยงาน 

unit_name varchar 50 ชื่อหน่วยงาน 

 

ตารางที่ 11 พจนานุกรมข้อมูลผู้ใช้งาน 

ชื่อเขตข้อมูล ประเภท ขนาด รายละเอียด 
user_id varchar 50 ชื่อผู้ใช้งาน 

user_pass varchar 32 รหัสผ่านผู้ใช้งาน 
user_name varchar 50 ชื่อ 

user_lastname varchar 50 นามสกุล 

unit_id int  2 รหัสหน่วยงาน 
user_type int  1 ประเภทผู้ใช้งาน 

 

ตารางที่ 12 พจนานุกรมข้อมูลประเภทผู้ใช้ 

ชื่อเขตข้อมูล ประเภท ขนาด รายละเอียด 

user_type_id int 2 รหัสประเภทผู้ใช้ 
user_type_name varchar 50 ชื่อประเภทผู้ใช้ 

 
 จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้างต้นจะได้ผลการด าเนินงาน คือ ข้อมูลรูปแบบโครงสร้างการ
ท างานของระบบ โดยสรุปขั้นตอนการด าเนินงานได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 12 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ และผลการด าเนินงาน 
 
3. การออกแบบ 
 ผู้วิจัยน าผลจากการวิเคราะห์คือรูปแบบโครงสร้างการท างานของระบบมาจัดเป็นแผนงานใน
การออกแบบโครงสร้างระบบ  รวมถึงการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยผู้วิจัยสร้างระบบ
ด้วยโปรแกรมในการพัฒนาระบบรูปแบบ Web Application โดยใช้ภาษา PHP ส าหรับพัฒนาส่วน
ติดต่อผู้ใช้ และฐานข้อมูล MySQL ส าหรับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ และใช้เทคนิคมาตรฐานเม
ทาดาทาเป็นเครื่องมือในการจัดหมวดหมู่เอกสารในระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 13 การออกแบบตัวอย่างหน้าจอของระบบ 
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 จากขั้นตอนการออกแบบข้างต้นผลการด าเนินงานก็คือจะได้ระบบจัดเก็บและค้นคืน
เอกสารงานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ โดยสรุปขั้นตอนการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 14 สรุปขั้นตอนการออกแบบ และผลการด าเนินงาน 
 

4. การน าไปใช้ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริง   พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้ระบบ  
(ภาคผนวก ง) จากนั้นน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปสาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้งานเพ่ือท าการ
ทดลองใช้ จนสามารถเข้าใจวิธีการใช้งาน จากนั้นให้ผู้ใช้งานระบบท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ
ต่อระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

จากขั้นตอนการน าไปใช้ข้างต้นผลการด าเนินงานก็คือจะได้ผลการประเมินความพึงพอใจ
ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยสรุปขั้นตอนการด าเนินงานได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 15 สรุปขั้นตอนการน าไปใช้ และผลการด าเนินงาน 
 
5. การบ ารุงรักษา  

 เป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและทดลองใช้งานแล้วใน
ขั้นตอนนี้อาจเกิดจากปัญหาของโปรแกรม (Bug) ซึ่งผู้ดูแลระบบต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง หรือเกิดความ
ต้องการของผู้ใช้งาน ที่ต้องการเพ่ิมฟังก์ชั่นในการใช้งานอ่ืนๆ ตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
ความพึงพอใจฯ  

จากขั้นตอนการบ ารุงรักษาข้างต้นผลการด าเนินงานก็คือจะได้ข้อเสนอแนะในการจัดท า
ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยสรุปขั้นตอนการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 16 สรุปขั้นตอนการบ ารุงรักษา และผลการด าเนินงาน 
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วิธีการประเมินผล 

การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  มีวิธีการประเมินระบบ 
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : 
กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   โดย
การน าระบบที่พัฒนาขึ้น ไปสาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้แก่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบจริง 
ท าการทดลองใช้ จนสามารถเข้าใจวิธีการใช้งาน จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึง
พอใจเกี่ยวกับการใช้ระบบที่เตรียมไว้ เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินและน ามาค านวณหาค่าสถิติใน
การวิจัย ประกอบด้วย 

  ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินระบบ มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) ค่าสถิติท่ีใช้ คือ ค่าร้อยละ 

  ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ได้แก่ การค้นหา
เอกสาร การใช้งาน การน าไปใช้ประโยชน์ และภาพรวมของระบบ ค่าสถิติที่ใช้  คือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการแบ่งระดับความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ คือ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

   5  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  การวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลความหมายของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้  

   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
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  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงระบบ มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมินระบบ ดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรค านวณ  

   

 
เมื่อ  หมายถึง ค่าเฉลี่ย 

 หมายถึง  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด  

 หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 

 
 
เมื่อ  หมายถึง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  หมายถึง ผลรวมของคะแนน 

  หมายถึง ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

  หมายถึง    จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

จากการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยา
เขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัย ดังนี้  

1.  เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยา
เขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

2.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาขั้นตอนการด าเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบงาน (System 
Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 แสดงวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 

1. การวางแผนโครงการ 

 
2. การวิเคราะห ์

3. การออกแบบ 

• ก าหนดขอบเขตของปัญหา 
• จัดท าแผนภาพกระบวนการท างาน (Flow Chart) ของงานสารบรรณ  
• รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบโดยวิธีการสัมภาษณ์ 

• ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
• วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ 
• จัดท าแผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow Diagram)  
• จัดท าแผนภาพการท างานของผู้ใช้ (Use Case Diagram) 

• ออกแบบลกัษณะของระบบส าหรับ ฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ ผู้ใช้ เครือข่าย 
  และแหล่งข้อมูล ตามความต้องการการใช้งานของผู้ใช้ระบบ 

 

 
4. การน าไปใช ้

 
 

5. การบ ารุงรักษา 

• ทดสอบระบบ และฝกึอบรมผู้ใช้ให้สามารถใช้งานได้ 
• ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเก่าสู่ระบบใหม่ (ติดต้ังระบบ) 

• ทบทวนการใช้งานระบบหลังการน าไปใช้จริง เพื่อตรวจสอบ ประเมินผล 
และปรับปรุงระบบตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 
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1. การวางแผนโครงการ ผู้วิจัยด าเนินการก าหนดขอบเขตของปัญหา สาเหตุของปัญหา
ที่มาจากการด าเนินงานของงานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ในปัจจุบัน และในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการท างานจาก
แผนภาพกระบวนการท างาน (Flow Chart) ของงานสารบรรณ จากนั้นได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ใช้งาน
ระบบตามแบบสัมภาษณ์ความต้องการระบบ (ภาคผนวก ก) จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารระดับสูง 
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดกองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 8 คน  
 2. การวิเคราะห์ ผู้วิจัยวิเคราะห์การด าเนินงานของระบบปัจจุบันโดยการน าข้อมูลความ
ต้องการของผู้ ใช้ระบบ (Requirements Specification) ที่ ได้จากขั้นตอนแรกมาวิ เคราะห์ ใน
รายละเอียด เพ่ือท าการออกแบบจ าลอง Entity-Relation Model (ER Model) ออกแบบฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ (Relation Database) ระดับแนวคิด (Conceptual) โดย ประกอบด้วยชุดของเอ็นทิตี
และความสัมพันธ์ จากนั้นจัดท าเป็นแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)  

3. การออกแบบ ผู้วิจัยได้น าผลจากการวิเคราะห์มาจัดเป็นแผนงานในการออกแบบ
โครงสร้างระบบ รวมถึงการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผู้วิจัยสร้างระบบด้วยโปรแกรมในการ
พัฒนาระบบรูปแบบ Web Application โดยใช้ภาษา PHP ส าหรับพัฒนาส่วนติดต ่อผู ้ใช ้ และ
ฐานข้อมูล MySQL ส าหรับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ และใช้เทคนิคมาตรฐานเมทาดาทาเป็น
เครื่องมือในการจัดหมวดหมู่เอกสารในระบบ 

4. การน าไปใช้ ผู้วิจัยด าเนินการติดตั้งระบบเพ่ือใช้งานจริง พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้
ระบบ (ภาคผนวก ง) จากนั้นน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปสาธิตพร้อมอธิบายวิธีการใช้งานแก่ผู้ใช้งานเพ่ือ
ท าการทดลองใช้ จนสามารถเข้าใจวิธีการใช้งาน 

5. การบ ารุงรักษา เป็นขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้
งานแล้วในขั้นตอนนี้อาจเกิดจากปัญหาของโปรแกรม (Bug) ซึ่งผู้ดูแลระบบต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง 
หรือเกิดความต้องการของผู้ใช้งาน ที่ต้องการเพิ่มฟังก์ชั่นในการใช้งานอ่ืนๆ 

จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ผลการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามขอบเขต
แนวความคิดตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นน าไปสร้างระบบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาระบบ
รูปแบบ Web Application โดยใช้ภาษา PHP ส าหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้  และฐานข้อมูล MySQL 
ส าหรับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ โดยท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 
Pro รองรับการท างานด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Internet Explorer โปรแกรม Google 
Chrome โปรแกรม Mozilla Firefox และโปรแกรม Safari บนมือถือ และใช้เทคนิคมาตรฐานเมทา
ดาทาเป็นเครื่องมือในการจัดหมวดหมู่เอกสารในระบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งชื่อระบบว่า “ระบบจัดเก็บและ
ค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์” โดยประกอบไปด้วยส่วนการท างาน 2 ส่วน คือ ผู้ดูแล
ระบบ และผู้ใช้งานระบบ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 แผนภูมิโครงสร้างของระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ ฯ 
 

ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานระบบ 
แบ่งเป็น 2 ระดับ 

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  
จ านวน 2 คน 
1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
2 ติดตั้งควบคุม ดูแลในส่วนที่เก่ียวข้อง
กับระบบ 
3 เพิ่ม ลบ แก้ไข ก าหนดสิทธิ์ ผูใ้ช้
ระบบ 
4 เพิ่ม แก้ไข ลบ เอกสารในระบบ 
5 สืบค้นข้อมูลเอกสาร 
6 พิมพ์เอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 

1. ผู้บริหารระดับสูง  
1.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
1.2 สืบค้นข้อมูลเอกสาร 
1.3 เข้ า ถึ ง เอ ก ส า ร ชั้ น
ความลับ 
1.4 พิมพ์เอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ์ 
 

2. บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ  
2.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 
2.2 สืบค้นข้อมูลเอกสาร 
2.3 พิมพ์เอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ์ 
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จากภาพที่ 18 ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารดังกล่าวจะประกอบไปด้วยส่วนการท างาน 
2 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ ดังนี้  

1. ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองงานวิทยาเขต จ านวน 2 คน 
โดยผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์การใช้งานระบบ คือ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ติดตั้งควบคุม ดูแลในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับระบบ เพ่ิม แก้ไข ก าหนดสิทธิ์ ผู้ใช้ระบบ เพ่ิม แก้ไข ลบ เอกสารในระบบ สืบค้นข้อมูล
เอกสาร และสามารถพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 

 

ภาพที่ 19 แสดงตัวอย่างหน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 
2. ผู้ใช้งานระบบ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ กองงานวิทยาเขต โดยผู้ใช้งานระบบมีสิทธิ์การใช้งานระบบ ดังนี้ 
  2.1 ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
พระราชวังสนามจันทร์ ผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต และหัวหน้างานทุกหน่วยงาน มีสิทธิ์การใช้งาน 
ดังนี้ 
   2.1.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

   2.1.2 สืบค้นข้อมูลเอกสาร 

   2.1.3 เข้าถึงเอกสารชั้นความลับ 

   2.1.4 พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 
  2.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ บุคลากรกองงานวิทยาเขตขพระราชวัง
สนามจันทร์ มีสิทธิ์การใช้งาน ดังนี้ 

 

การเข้าสู่ระบบของผู้ดแูลระบบ 
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   2.2.1 แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล 

   2.2.2 สืบค้นข้อมูลเอกสาร 

   2.2.3 พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ 

 

ภาพที่ 20 แสดงตัวอย่างหน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบ 
 

ตอนที่ 2 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ
กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ 

การพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา กองงานวิทยาเขต 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีวิธีการประเมินระบบ 
โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
กรณีศึกษา กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ ผู้วิจัยออกแบบแบบสอบถามเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการประเมินผลโดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากต ารา  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ร่างไว้ให้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์  ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 3 คน (ดังรายชื่อตามตารางภาคผนวกที่ จ) 
ประเมินข้อค าถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา (IOC: Index of Item Objective Congruence) ดังนี้ 

การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานระบบ 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 
งานสารบรรณ ฯ (ส่วนผู้ดูแลระบบ) 

ข้อที ่
คะแนนผู้เช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

 
IOC = ∑R ผลการพิจารณา 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 ∑R          N 
1 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
2 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

21 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
22 1 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
23 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
25 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
26 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
27 1 0 1 3 1.00 ใช้ได้ 

28 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 
งานสารบรรณ ฯ (ส่วนผู้ดูแลระบบ) (ต่อ) 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

 
IOC = ∑R 

ผลการ
พิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ∑R          N  

29 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
30 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

31 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
32 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

33 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 
งานสารบรรณ ฯ (ส่วนผู้ใช้งานระบบ) 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

 
IOC = ∑R 

ผลการ
พิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ∑R          N 

1 0 1 1 2 0.67 ใช้ได ้
2 0 1 1 2 0.67 ใช้ได ้

3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

12 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
13 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

15 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
16 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
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ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 
งานสารบรรณ ฯ (ส่วนผู้ใช้งานระบบ) (ต่อ) 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เชี่ยวชาญ 

ผลรวมของ
คะแนน 

 
IOC = ∑R 

ผลการ
พิจารณา 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ∑R          N 

18 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

20 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
21 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

22 1 0 1 2 0.67 ใช้ได ้
23 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

24 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้
25 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

26 1 1 1 3 1.00 ใช้ได ้

 

โดยผู้วิจัยได้ส ารวจผลการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่  1. 
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 2 คน ได้จากการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 2. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองงาน
วิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 26 
คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ปฏิบัติงานจริงในแง่ของ
การใช้งานระบบเพ่ือประเมินส่วนของการติดต่อใช้งานกับผู้ ใช้ว่าง่ายและสะดวกต่อการใช้งานหรือไม่  
และยังประเมินรวมไปถึงความถูกต้องของระบบ รวมทั้งสิ้น 28 คน ได้ทดลองใช้ระบบ และประเมิน
ความพึงพอใจ โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของ
ผู้ใช้งานระบบ โดยใช้แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และรวบรวมผลมาวิเคราะห์ด้วย ค่าทางสถิติ 
ค่าเฉลี่ย (x) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 15 – 18 
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ตารางที ่15 แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม(ส่วนของผู้ดูแลระบบ) จ านวน 2 คน 
ข้อ ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ     

ชาย  -  - 
หญิง 2 100.00 

2 อายุ     
ต่ ากว่า 30 ป ี  -  - 

31 - 40 ปี 2 100.00 
41 - 50 ปี  -  - 

50 ปีขึ้นไป  -  - 

3 สถานภาพ     
ผู้บริหารระดับสูง  -  - 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 2 100.00 
4 ระดับการศึกษา     

ต่ ากว่าปริญญาตร ี  -   - 
ปริญญาตร ี 1 50.00 

ปริญญาโท 1 50.00 
ปริญญาเอก  -  - 

5 ประสบการณใ์นการท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย     
น้อยกว่า 5 ป ี  -  - 

6 - 10 ป ี  -  - 
11 - 15 ปี 2 100.00 

16 -20 ปี  -  - 

มากกว่า 20 ป ี  -  - 
 

จากตารางที่ 15 ส่วนของผู้ดูแลระบบ พบว่าผู้ประเมินทั้งหมดเป็นเพศหญิง จ านวน 2 คน  
มีอายุ 31 – 40 ปี และเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ปริญญาโท จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และผู้ตอบ
แบบประเมินทั้งหมดจ านวน 2 คน มีประสบการณ์ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 11 – 15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 100 
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ตารางที ่16 แสดงข้อมูลเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม (สว่นของผู้ใชง้านระบบ) จ านวน 26 คน 
ข้อ ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ     

ชาย 5 19.20  
หญิง 21 80.80 

2 อายุ     
ต่ ากว่า 30 ป ี  3 11.50 

31 - 40 ปี 13 50.00 
41 - 50 ปี  8 30.80  

50 ปีขึ้นไป  2 7.70 

3 สถานภาพ     
ผู้บริหารระดับสูง 2 7.70 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 24 92.30 
4 ระดับการศึกษา     

ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - 
ปริญญาตร ี 22 84.60 

ปริญญาโท 4 15.40 
ปริญญาเอก - - 

5 ประสบการณใ์นการท างานทีไ่ด้รับมอบหมาย     
น้อยกว่า 5 ป ี  -  - 

6 - 10 ป ี  3 11.50 
11 - 15 ปี 15 57.70 

16 -20 ปี  4  15.40 

มากกว่า 20 ป ี  4  15.40 

จากตารางที่ 16 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ พบว่าผู้ประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 80.80 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20   

อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคืออายุ 41 – 50 ปี 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 อายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 และอายุ 
50 ปี ขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70 ตามล าดับ  

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนของผู้ใช้งานระบบมีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 92.30  และเป็นผู้บริหารระดับสูงจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.70  
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พบว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 84.60 และปริญญาโท 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40  

และพบว่าผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 11 – 
15 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 ประสบการณ์ฯ 16 – 20 ปี และ มากกว่า 20 ปี มีจ านวน 
เท่ากัน คือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.40 และประสบการณ์ 6 – 10 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 
ตามล าดับ 

ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจ (สว่นของผู้ดูแล
ระบบ) จ านวน 2 คน 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 ( x̄ ) (S.D) 

การออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน 

1. การออกแบบหน้าจอ มีความเหมาะสม ใช้งานง่าย 4.00 0.00 มาก 

2. การเข้าสูร่ะบบมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 4.50 0.50 มาก 

3. เมนูค าสั่งมีความเหมาะสม ครอบคลุม 4.00 0.00 มาก 

4. ภาษาที่ใช้ในส่วนต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.00 0.00 มาก 

5. รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีในภาพรวมมีความเหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

6. การก าหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งาน มีความถูกต้อง เหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

สรุปผลประเมินด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน 4.08 0.08 มาก 

การบันทึก และการแก้ไขข้อมลู 

1. การบันทึกข้อมูลแตล่ะแบบฟอร์มมรีายละเอียดครบถ้วน 4.00 1.00 มาก 

2. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลมีความเหมาะสมใช้งานง่าย 4.00 0.00 มาก 

3. การแก้ไขข้อมูลสามารถท าได้สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้อง 4.00 0.00 มาก 

สรุปผลประเมินด้านการบันทึก และการแกไ้ขข้อมูล 4.00 0.33 มาก 

การสืบค้นข้อมูล 

1. การออกแบบหน้าจอส าหรับการสืบค้นมีความเหมาะสม ใช้งานง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ช่องทางการสืบค้นต่างๆ เช่น เลขท่ีหนังสือ ช่ือหนังสือ     
    วันท่ีในหนังสือ ฯลฯ  มีความเหมาะสม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. การประมวลผลการสืบค้นข้อมลูมีความรวดเร็ว 4.50 0.50 มาก 

4. ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมีความถูกต้อง 4.00 0.00 มาก 

5. การแสดงผลการสืบค้นข้อมลูมคีวามเหมาะสม 3.50 0.50 ปานกลาง 
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ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจ (ส่วนของ
ผู้ดูแลระบบ) จ านวน 2 คน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

 (x) (S.D) 

6. การพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ท าได้สะดวก 3.50 0.50 ปานกลาง 

สรุปผลประเมินด้านการสืบค้นข้อมูล 4.25 0.25 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 

1. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 4.50 0.50 มาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.21 0.25 มาก 

จากตารางที่ 17 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน  
ด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าแต่ละหัวข้อมาผ่าน

วิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 
4.08 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบ
หน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

ด้านการบันทึกและการแก้ไขข้อมูล แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าแต่ละหัวข้อมาผ่านวิธีการทาง
สถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.00 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการบันทึกและการแก้ไข
ข้อมูล อยู่ในระดับมาก 

ด้านการสืบค้นข้อมูล แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าแต่ละหัวข้อมาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือหา
ค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.25 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับ
มาก 

ด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าแต่ละหัวข้อมา
ผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 
4.50 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านความพึง
พอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมาก 

ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจส่วนของผู้ดูแลระบบ  แสดงให้ เห็นว่าเมื่อน ามาผ่าน

วิธีการทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.21 และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก 
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการประเมินความพึงพอใจ (ส่วนของ
ผู้ใช้งานระบบ) จ านวน 26 คน 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความพึง
พอใจ  (x) (S.D) 

การออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน 

1. การเข้าสูร่ะบบมีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน 4.12 0.42 มาก 

2. เมนูค าสั่งมีความเหมาะสม ครอบคลุม 4.00 0.39 มาก 

3. ภาษาที่ใช้ในส่วนต่างๆ มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.00 0.28 มาก 

4. รูปแบบของตัวอักษร ขนาด และสีในภาพรวมมีความเหมาะสม 3.96 0.44 มาก 

สรุปผลประเมินด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน 4.02 0.38 มาก 

การสืบค้นข้อมูล    

1. การออกแบบหน้าจอส าหรับการสืบค้นมีความเหมาะสม ใช้งานง่าย 4.12 0.42 มาก 

2. ช่องทางการสืบค้นต่างๆ เช่น เลขท่ีหนังสือ ช่ือหนังสือ  
    วันท่ีในหนังสือ ฯลฯ  มีความเหมาะสม 

4.12 0.42 มาก 

3. การประมวลผลการสืบค้นข้อมลูมีความรวดเร็ว 4.04 0.44 มาก 

4. ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมีความถูกต้อง 3.92 0.38 มาก 

5. การแสดงผลการสืบค้นข้อมลูมคีวามเหมาะสม 3.85 0.46 มาก 

6. การพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ท าได้สะดวก 4.08 0.38 มาก 

         สรุปผลประเมินด้านการสบืค้นข้อมูล 4.02 0.42 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ    

1. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ 4.04 0.34 มาก 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 4.03 0.38 มาก 

จากตารางที่ 18 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ จ านวน 26 คน  
ด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าแต่ละหัวข้อมาผ่าน

วิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 
4.02 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 ดังนั้น ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมาก 

ด้านการสืบค้นข้อมูล แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าแต่ละหัวข้อมาผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือหา
ค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.02 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ดังนั้น ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านการสืบค้นข้อมูล อยู่ใน
ระดับมาก 
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ด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ แสดงให้เห็นว่า เมื่อน าแต่ละหัวข้อมา
ผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 
4.04 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ดังนั้น ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจด้านความพึง
พอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมาก 

ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจส่วนของผู้ใช้งานระบบ แสดงให้ เห็นว่าเมื่อน ามา
ผ่านวิธีการทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 
4.03 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 ดังนั้น ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับมาก 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี้  

1.  เพ่ือพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยา
เขต ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

2.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 
กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่   

1.1  ผู้บริหารระดับสูง  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 
3  คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ 
และผู้อ านวยการกองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์  

1.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 52 คน ประกอบด้วย  บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการสังกัดงานสารบรรณ จ านวน 8 คน  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงาน
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 5 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 6 คน  
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานคลัง จ านวน 20 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงาน
พัสดุ จ านวน 10 คน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ จ านวน  3 
คน   

2.  กลุ่มตัวอย่าง ทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ได้แก่ ได้แก่  

 2.1  ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 
2 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ปฏิบัติงานจริงในแง่
ของการใช้งานระบบเพ่ือประเมินส่วนของการติดต่อใช้งานกับผู้ใช้ว่าง่ ายและสะดวกต่อการใช้งาน
หรือไม่ และยังประเมินรวมไปถึงความถูกต้องของระบบ   
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 2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ านวน 26 คน ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากผู้ปฏิบัติงานจริง ได้แก่ 

2.2.1  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานสารบรรณ จ านวน 4 คน  
2.2.2  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานประชาสัมพันธ์ จ านวน 3 คน 
2.2.3  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน   
2.2.4  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานคลัง จ านวน 10 คน   
2.2.5  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานพัสดุ จ านวน 5 คน   
2.2.5  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดงานแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ จ านวน 1 
คน  
 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย 

การวิจัยการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงาน
วิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 ด้าน ดังนี้ 

1.  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา: 
กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร ์(Software) 

 1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)   

  1.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU Intel Core i5 

  1.1.2 หน่วยความจ าหลัก (RAM) 8 GB 

  1.1.3 ฮาร์ดดิสก์มีความจุ 320 GB 

  1.1.4 เครื่องอ่านซีดีรอม 

  1.1.5 การ์ดแสดงผล 

 1.2  ซอฟต์แวร์ (Software) 

  1.2.1 ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows 10 Pro 
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  1.2.2 สร้างระบบด้วยโปรแกรมในการพัฒนาระบบรูปแบบ Web Application 
โดยใช้ภาษา PHP ส าหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ และฐานข้อมูล MySQL ส าหรับเป็นแหล่งเก็บ
ข้อมูลออนไลน์  

2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
  2.1 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพ่ือศึกษาความต้องการของระบบจัดเก็บและค้นคืน
เอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา 
: กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและผู้ดูแลระบบ โดย

ใช้สถิติเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ผลการประเมิน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : 
กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   ซึ่ง
ผู้วิจัยขอสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

 
1. ผลการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงาน

วิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าก าร พั ฒ นาระบ บฯ  ตามขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบ บงาน  (System 

Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมีอยู่ 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นตอนการวางแผนโครงการ 
ซึ่งได้มีการก าหนดขอบเขตของปัญหาที่มาจากการด าเนินงานของงานสารบรรณ และปัญหาข้อจ ากัด
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษากระบวนการท างานจากแผนภาพกระบวนการท างาน (Flow Chart) จากนั้นได้ท าการ
สัมภาษณ์ความต้องการระบบ (Requirements Specification) จากผู้ใช้งานระบบ เมื่อได้ความ
ต้องการของระบบแล้วจะเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์
รายละเอียดและจัดท าแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) จัดท าแผนภาพการท างานของ
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ผู้ ใช้  (Use Case Diagram) และออกแบบจ าลอง Entity-Relation Model (ER Model) เมื่ อ
วิเคราะห์จนได้รูปแบบโครงสร้างของระบบแล้วก็เป็นขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผู้วิจัยสร้างระบบด้วยโปรแกรมรูปแบบ 
Web Application โดยใช้ภาษา PHP ส าหรับพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน และฐานข้อมูล MySQL 
ส าหรับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ และใช้มาตรฐานเมทาดาทาเป็นเครื่องมื่อในการจัดหมวดหมู่
เอกสารในระบบ เมื่อพัฒนาระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นขั้นตอนการน าไปใช้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ติดตั้งระบบเพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบได้ใช้งานจริง พร้อมทั้งได้จัดท าคู่มือการใช้งานระบบเพื่อประกอบการ
สาธิตวิธีการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานระบบจนสามารถเข้าใจวิธีการใช้งาน และสุดท้ายเป็นขั้นตอน
การบ ารุงรักษา เมื่อใช้ระบบไปสักระยะหนึ่งอาจพบปัญหาการใช้งานระบบซึ่งเกิดจากปัญหาของ
โปรแกรม หรือเกิดจากความต้องการฟังก์ชั่นการใช้งานอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยผู้ดูแลระบบได้ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว 

ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา กองงานวิทยาเขต ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ส่วน
ผู้ดูแลระบบ (Administrator) ได้แก่ นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ กองงานวิทยาเขต จ านวน 2 คน 
มีสิทธิ์การใช้งานระบบ คือ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ติดตั้งควบคุม ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบ เพ่ิม แก้ไข ก าหนดสิทธิ์ ผู้ใช้ระบบ เพ่ิม แก้ไข ลบ เอกสารในระบบ สืบค้นข้อมูลเอกสาร และ
สามารถพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 2. ผู้ใช้งานระบบ (User) แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับผู้บริหารระดับสูง และระดับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กองงานวิทยาเขต จ านวน 26 คน 
โดยผู้ใช้งานระบบมีสิทธิ์การใช้งานระบบคือ สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สืบค้นข้อมูลเอกสาร และ
สามารถพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ได้ โดยผู้ใช้งานระบบระดับผู้บริหารระดับสูงเท่านั้นที่จะมี
สิทธิ์เข้าถึงเอกสารชั้นความลับได้ 

 
2.  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสาร

บรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์  

ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณฯ ได้ติดตั้งและทดลองใช้งาน โดยผู้วิจัยได้
จัดท าคู่มือการใช้งานระบบ เพ่ือประกอบการสาธิตวิธีการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้งานระบบจนสามารถ
เข้าใจวิธีการใช้งาน จากนั้นได้ท าการส ารวจความพึงพอใจด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณฯ จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 28 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ผู้ใช้ ได้แก่ 
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1.  ผู้ดูแลระบบจ านวน 2 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลระบบ ด้านการ
ออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.08 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.08 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน  อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการบันทึกและการแก้ไขข้อมูล พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.00 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.33 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการบันทึกและการแก้ไขข้อมูล อยู่ใน
ระดับมาก ด้านการสืบค้นข้อมูล พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.25 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.25 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านการสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับมากด้านความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อการใช้งานระบบ พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.50 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.50 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ อยู่ใน
ระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมส่วนของผู้ดูแลระบบ  พบว่าค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 
4.21 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25 ดังนั้น ผู้ดูแลระบบมีความพึงพอใจในภาพรวม
ระดับมาก 

2.  ผู้ใช้งานระบบ จ านวน 26 คน ด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน พบว่า
ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.02 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.38 ดังนั้น ผู้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจด้านการออกแบบหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน อยู่ในระดับมาก ด้านการสืบค้นข้อมูล พบว่าค่าเฉลี่ย
ที่ได้อยู่ที่ 4.02 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ดังนั้น ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจ
ด้านการสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับมาก  ด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ พบว่า
ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.02 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 ดังนั้น ผู้ใช้งานระบบมีความพึง
พอใจด้านความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบ อยู่ในระดับมาก ภาพรวมผลการประเมิน
ความพึงพอใจส่วนของผู้ใช้งานระบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่ 4.03 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.38 ดังนั้น ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา : กอง
งานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปาการ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้จัดท า
ขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการจัดเก็บเอกสารของกองงานวิทยาเขต ซึ่งเกิดปัญหาเอกสารล้นชั้น ไม่มีที่
จัดเก็บเอกสาร การช ารุด สูญหาย ของเอกสาร อีกทั้งยังแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อจ ากัดในการใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการค้นคืนเอกสาร 
ช่องค้นหาซึ่งมีเพียงช่องเดียว ค้นหาได้โดยการใส่ชื่อเอกสารที่ถูกต้องเท่านั้น ระบบจึงจะสามารถ
แสดงผลการค้นหาได้ แก้ปัญหาข้อจ ากัดเรื่องสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบที่เข้าใช้งานได้จ านวนจ ากัด  



  68 

และแก้ปัญหาข้อจ ากัดเรื่องความล้าช้าในการแก้ไขปัญหาของระบบเพราะต้องประสานแจ้งหลาย
หน่วยงาน  

ผู้วิจัยจึงได้ท าการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จากการส ารวจความ
ต้องการของระบบตามแบบสัมภาษณ์ความต้องการระบบจากผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรสาย
สนับสนุน สังกัดกองงานวิทยาเขต ผลการส ารวจพบว่าผู้ใช้งานระบบต้องการให้จัดเก็บเอกสารโดย
แยกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้สะดวกต่อการค้น ผู้ใช้งานระบบต้องการให้มีระบบส าหรับจัดเก็บและค้นคืน
เอกสารแหล่งเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บเอกสาร และผู้ใช้งานระบบต้องการใช้งาน
ระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน อีกทั้งผู้วิจัยยังได้ศึกษาการพัฒนาระบบจาก
เอกสารงานวิจัยและวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเอกสารภาครัฐ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กองงานวิทยา
เขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตามขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 5 ขั้นตอน โดยศึกษาความต้องการ
ระบบ (Requirements Specification) จากผู้ใช้งานระบบ น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ ออกแบบ 
และพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมรูปแบบ Web Application โดยใช้ภาษา PHP ส าหรับพัฒนาส่วน
ติดต่อผู้ใช้งาน และฐานข้อมูล MySQL ส าหรับเป็นแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ และใช้มาตรฐานเมทาดา
ทาเป็นเครื่องมือในการจัดหมวดหมู่เอกสารในระบบ จากผลการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ว่า
ระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ กรณีศึกษา กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่ได้พัฒนาขึ้น ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งถือได้ว่าระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารเป็นระบบที่ช่วยเพ่ิมความสะดวก และรวดเร็วในการ
จัดเก็บและค้นคืนเอกสาร และเป็นระบบที่ไม่มีความซับซ้อน ใช้งานง่าย แสดงผลข้อมูลได้ตรงตาม
ความต้องการ เป็นระบบที่ออกแบบมาเพ่ือรองรับการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ผู้วิจัย
ได้ท าการออกแบบการใช้งานระบบให้มีความใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง สามารถใช้งานใน
หน่วยงานได้จริงโดยด าเนินการจัดเก็บเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการสืบค้นเอกสารในอนาคต อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเอกสารล้นชั้น ไม่มีที่จัดเก็บ
เอกสาร การสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้อแฟ้มห่วง และตู้ส าหรับการจัดเก็บเอกสาร ทั้งนี้ 
หน่วยงานสารบรรณ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถน าแนวทางการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้น
คืนเอกสารงานสารบรรณ กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ ไปประยุกต์ใช้พัฒนาระบบของหน่วยงานตนเองต่อไปได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ด้าน คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยครั้งต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.  การจัดเก็บเอกสารเข้าสู่ระบบ ท าได้เพียงผู้ดูแลระบบเท่านั้น โดยผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ใน

การเพ่ิมเอกสารทั้งหมด ท าให้เกิดข้อเสียในการล้าช้าในการด าเนินงาน และเอกสารในระบบอาจไม่
ครอบคลุมเอกสารที่ผู้ใช้ระบบต้องการค้นหา 

2.  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานระบบ เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องเต็ม
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือการประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ระบบอย่างแพร่หลาย และผู้ใช้ งานสามารถเข้าถึง
ระบบได้ง่าย ควรเชื่อมระบบเข้ากับเว็บไซต์ของกองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   

ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารและค้นคืนเอกสารเพ่ือใช้ในการใช้งาน

ในการจัดเก็บและค้นคืนเอกสารของหน่วยงานอ่ืนๆ 
2. เอกสารที่ค้นคืนและพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ควรมีลายน้ าเพ่ือป้องกันการปลอมแปลง

เอกสาร 
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ภาคผนวก ก  
แบบสัมภาษณ์ความต้องการระบบ 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินความสอดคล้องข้อค าถามของการพัฒนาระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 

งานสารบรรณ กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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ภาคผนวก ค  
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 

กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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ภาคผนวก ง 
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บและค้นคืนเอกสารงานสารบรรณ 

กรณีศึกษา : กองงานวิทยาเขต ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย และหนังสือเชิญ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 

 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจเนื้อหาและการออกแบบระบบ  

1.  อาจารย์ ดร.อรวรรณ  เชาวลิต  

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.  อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ช่างทอง  

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3.  นางสาวนุชจรี  มิตรเจริญถาวร 

ต าแหน่ง หัวหน้างานจัดการทรัพย์สิน กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 

รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจ IOC แบบประเมินความพึงพอใจของระบบ  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์  สติมั่น 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดร.จุฑาทิพย์  จันทร์ลุน 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3.  อาจารย์ ดร.ปัญญา  จันทโคต 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
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ภาคผนวก ฉ 
เกียรติบัตรการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วริษา ติยะภูมิ 
วัน เดือน ปี เกิด 11 มิถุนายน 2524 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทั่วไป   

คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครปฐม 
ที่อยู่ปัจจุบัน 15/1 หมู่ 3 ต าบลสระกะเทียม อ าเภอเมืองนครปฐม   

จังหวัดนครปฐม 73000   
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