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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคE 1) เพ่ือศึกษาปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลของ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) เพ่ือพัฒนาเครือขRายความรRวมมือการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กลุRมตัวอยRาง ไดTแกR  ผูTบริหาร และผูTปฏิ บัติ งาน กลุRมละ จํานวน 22 คน  เครื่องมือ ท่ี ใชT                          
คือ แบบสอบถาม  2 ชุด  ไดTแกR ชุดผูTบริหาร และชุดผูTปฏิบัติงาน  ชุดผูTบริหาร มีคRาความเช่ือมั่น เทRากับ 0.88     
ชุดผูTปฏิบัติงาน มีคRาความเช่ือมั่น เทRากับ 0.98  สถิติท่ีใชTในการวิเคราะหEขTอมูล ไดTแกR ความถ่ี คRารTอยละ และสRวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ผลการวิจัย พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการ

จัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวม อยูRในระดับปานกลาง ( X = 3.50)  ผูTปฏิบัติงานมีระดับ
ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมทุกดTาน อยูRในระดับ 

ปานกลาง (X  = 3.04)  สRวนผูTปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นตRอสภาพปLจจุบันการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือใน

การจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมทุกดTาน อยูRในระดับปานกลาง (X  = 2.90)  และ
ผูTปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นตRอสภาพท่ีพึงประสงคEของการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสาร

ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยรวมทุกดTานอยูRในระดับมาก (X  = 4.05)   

  
คําสําคัญ:  เอกสารดิจิทัล, เอกสารอิเล็กทรอนิกสE, จดหมายเหตุดิจิทัล, เครือขRาย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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Abstract 
                    The objectives of this research were twofold: 1)  to investigate the 
problems  and obstacles in the operation of digital documents of Mahasarakham 
University, and 2) to develop a digital document management collaboration network 
of Mahasarakham University.  There were two sample groups i.e. 22 executives and 
22 workers.  The research tools were two sets of questionnaires, namely executive 
and worker sets.  The Reliability of the executive set = 0.88, and that of the worker 
set = 0.98.  The statistics used for data analysis were frequency, percentage, and 
standard deviations. 
        The results of the research revealed that, overall, the executives’ 
opinion regarding the development of the digital document collaboration network of 
Mahasarakham University was at a medium level (= 3.50).  The workers reflected that 
the level of problems and obstacles in the operation of digital documenters at 
Mahasarakham University in all aspects was at a medium level (= 3.04).  The overall 
opinion of the workers on the current state of the development of the digital 
document collaboration network of Mahasarakham University in all aspects was at a 
medium level (= 2.90).  In addition, the level of the workers’ opinion on the 
desirable conditions of the development of the digital document collaboration 
network of Mahasarakham University in all aspects was at a high level (= 4.05). 
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บทนํา 

         จากพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหRงชาติ พ.ศ. 2556 เลRม 130 ตอนท่ี 23 ก ไดTระบุชัดเจน
เก่ียวกับคํานิยาม เอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารราชการ เอกสารสRวนบุคคล เปmนเอกสารท่ีสิ้นกระแสการ
ใชTงาน และไดTรับการประเมินคุณคRา ควรคRาแกRการเก็บรักษาและอนุรักษEไวTเพ่ือเปmนมรดกทางวัฒนธรรมดTาน
ประวัติศาสตรEของชาติ และเพ่ือประโยชนEในการศึกษา การคTนควTา หรือการวิจัย (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, น.1) 
ปLจจุบันพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนมาซ่ึงความเปลีย่นแปลงหลายอยRางในการบริหารจัดการหTองสมดุ 
ความเจริญกTาวหนTาของเทคโนโลยีท่ีทําใหTเกิดแนวคิดในการพัฒนาหTองสมุดใหTเขTาสูRการเปmนหTองสมุดดิจิทัล 
(Digital Library) หTองสมุดก็มีการจัดเก็บและการใหTบริการสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสEหรือดิจิทัล มีการ
ใหTบริการสารสนเทศในลักษณะของเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และสื่อผสม (Multimedia) ทําใหTผูTใชTสามารถ
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เขT า ถึ งส ารสน เท ศ ท่ี ตT อ งก าร ไดT อ ยR า งส ะด วกรวด เร็ ว ใน ลั ก ษ ณ ะข องก ารสื บ คT น แ บ บ อ อ น ไล นE                            
(นํ้าทิพยE วิภาวิน, 2541, น. 5)   

จากแนวโนTมการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากทรัพยากร 
สารสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพEท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชTพิมพEเผยแพรRผลงานวิชาการใหTอยูRในรูปดิจิทัลและ
รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ทําใหTสถาบันอุดมศึกษาตTองมีการปรับเปลี่ยนโดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชRวย กรณีตัวอยRาง หนRวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยไดTเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตEใชTใน
การจัดการเอกสาร พบปLญหาการขาดแคลนบุคลากรผูTเช่ียวชาญในการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
โดยเฉพาะ และอุปกรณEจัดเก็บเน้ือหาดิจิทัลในกระบวนการสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ยังมีไมR
เพียงพอท้ังดTานปริมาณและสมรรถนะ  

งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการรRวมมือกันแกTปLญหาและรRวมกันวางแผนระยะยาวในการแกTปLญหาในการรRวมมือกัน
ในลักษณะใชTทรัพยากรรRวมกัน (Sharing Resources) การสรTางความรRวมมือเพ่ือนําไปสูRการเช่ือมโยงในลักษณะ
เครือขRาย ก็นับไดTวRาเปmนรูปแบบหน่ึงของการรวมกลุRม ท้ังน้ีเพราะเปmนการสรTางเครือขRาย  การเช่ือมโยงกันน้ีจะใชT
ระบบโทรคมนาคมชRวยใหTการติดตRอไดTสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ผูTใชTไดTมีโอกาสเขTาถึงสารสนเทศตามความตTองการ
และสิ่งท่ีควรจะไดTรับอยRางครบถTวน ถูกตTอง เชิงลึก และทันสมัยเทRาเทียมกัน รวมท้ังลดการทํางานท่ีซํ้าซTอน                 
ลดคRาใชTจRาย เวลาและแรงงาน และสามารถนํางบประมาณหรอืทรัพยากรท่ีมีอยูRจํานวนเทRาเดมิน้ันไปพัฒนางานไดT
มากข้ึน นอกจากน้ีทําใหTเกิดมีมาตรฐานในการทํางาน ตลอดจนเปmนการเผยแพรRสารสนเทศเขTาถึงผูTใชT 
 
วัตถุประสงค7 

1. เพ่ือศึกษาปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

2. เพ่ือพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม            
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

1. ประชากรและกลุRมตัวอยRางท่ีใชTในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดTวย ผูTบริหารจํานวน 22 คน และ 
ผูTปฏิบัติงาน จํานวน 22 คน ชุดผูTบริหาร มีคRาความเช่ือมั่น  เทRากับ 0.88 ชุดผูTปฏิบัติงาน มีคRาความเช่ือมั่น  
เทRากับ 0.98 
              2. เครื่องมือท่ีใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูลของการวิจัย ครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม แบRงเปmน 2 ชุด  
ไดTแกR ชุดผูTบริหาร และชุดผูTปฏิบัติงาน มี 2 ลักษณะ  คือ แบบสํารวจรายการ  (Check  List) และแบบมาตราสRวน
ประมาณคRา (Rating  Scale)  
              3. สถิติท่ีใชTในการวิเคราะหEขTอมูล  ไดTแกR ความถ่ี รTอยละ คRาเฉลี่ย และสRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผล อภิปรายผล ขJอเสนอแนะ และการนําไปใชJประโยชน7 
   สรุปผล 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดเอกสารดิจิทัลของ 
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มหาวิทยาลยัมหาสารคามของผูTบริหาร 
 
ตารางท่ี  1  รTอยละความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดเอกสารดจิิทัลของ 
             มหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูTบริหาร 
 

ความคิดเห็นตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการ
เอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จํานวน (คน)  
N=22 

ระดับ          
ความคิดเห็น 

X  SD 

1. ทRานรูTจักคําวRา “เอกสารจดหมายเหต”ุ เพียงใด 4.18 0.79 มาก 

2.ทRานรูTจักคําวRา “เอกสารดิจิทัล” เพียงใด 4.36 0.65 มาก 

3. ทRานเห็นวRาเอกสารจดหมายเหตุมีความสําคัญระดับใด 4.50 0.67 มาก 

4.ทRานเห็นวRาการบรหิารเอกสารดจิิทัลในมหาวิทยาลัยอยูRในระดับใด 3.45 0.85 ปานกลาง 

5. ทRานคิดวRามหาวิทยาลัยควรตั้งงบประมาณสนับสนุนในดTาน
ฮารEดแวรE ซอฟตEแวรE บุคลากร เพ่ือพัฒนาไปสูRสังคมดิจิทัล  

3.91 1.10 มาก 

6.เอกสารจดหมายเหตุประเภทใดบTางท่ีหนRวยงานทRานจัดทําเปmน
เอกสารดิจิทัล 

   

  6.1 ประวัติผูTบริหาร 2.82 1.65 ปานกลาง 

  6.2 บุคคลท่ีสรTางช่ือเสียง 2.27 1.51 นTอย 

  6.3 เอกสารอาคาร สถานท่ี 2.45 1.40 นTอย 

  6.4 เอกสารการบริหาร 3.23 1.57 ปานกลาง 

  6.5 เอกสารทางกฎหมาย 3.14 1.67 ปานกลาง 

  6.6 เอกสารหลักสูตร 2.91 1.74 ปานกลาง 

  6.7 สิ่งพิมพEตRอเน่ืองของมหาวิทยาลัย 2.77 1.66 ปานกลาง 

  6.8 กฤตภาคขRาวของมหาวิทยาลัย 2.91 1.54 ปานกลาง 

  6.9 เอกสารผลงานทางวิชาการ 2.64 1.67 ปานกลาง 

  6.10 โสตทัศนวัสด ุ 2.32 1.46 นTอย 

  6.11 ของท่ีระลึก 2.05 1.43 นTอย 

7.ทRานเห็นวRาควรมีหนRวยงานหลักในการบริหารจัดการเอกสารดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัยหรือไมR 

2.50 0.80 นTอย 

8.ทRานเห็นวRาควรมีการจัดตั้งเครือขRายเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัมหาสารคามหรือไมR 

4.41 0.79 มาก 

9. ทRานเห็นควรมีการกําหนดนโยบายดTานเอกสารดิจิทัลจากผูTบรหิาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยหรือไมR 

4.50 0.74 มาก 

10. ทRานเห็นควรมีการกาํหนดมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลรRวมกันหรือไมR 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  1  (ตRอ) 
 

ความคิดเห็นตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการ
เอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จํานวน (คน) 
N=22 

ระดับ           
ความคิดเห็น 

X  SD 

11. ทRานเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของ
มหาวิทยาลยัหรือไมR 

4.73 0.45 มากท่ีสุด 

12.ทRานเห็นวRามหาวิทยาลยัมหาสารคาม ควรจัดตั้ง  
หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลัยมหาสารคามเปmนเอกเทศหรือไมR 

4.41 1.05 มาก 

รวม 3.50 1.17 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRาย    

ความรRวมมือในการจัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวม อยูRในระดับปานกลาง (X = 3.50)  
เมื่อพิจารณารายขTอ พบวRา ผูTบริหารเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอยูRใน

ระดับมากท่ีสุด (X = 4.73)  รองลงมา คือ  ผูTบริหารเห็นควรมีการกําหนดมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัล

รRวมกัน อยูRในระดับมากท่ีสุด (X = 4.68)   และผูTบริหารเห็นวRาเอกสารจดหมายเหตุมีความสําคัญ และเห็นควรมี

การกําหนดนโยบายดTานเอกสารดิจิทัลจากผูTบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  อยูRในระดับมาก (X = 4.50)    
 

ตอนท่ี 2 ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของ 
ผูTปฏิบัติการ 
 
ตารางท่ี 2  ระดับความคิดเห็นปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย 
    มหาสารคามของผูTปฏิบัติงาน 
 

ความคิดเห็นปYญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูJปฏิบัติงาน 

X  SD ระดับ           
ความคิดเห็น 

ดJานนโยบายเอกสารดิจิทัล 

1.การกําหนดนโยบายในการดําเนินเอกสารดิจิทัล 3.50 0.74 ปานกลาง 

2.การกําหนดผูTรับผิดชอบในการดาํเนินการเอกสารดิจิทัลเปmนงานหลัก 2.91 1.26 ปานกลาง 

3. การกําหนดคลังจัดเก็บเอกสารดิจิทัล 3.09 0.97 ปานกลาง 

4.การกําหนดโครงสรTางงานดTานเอกสารดิจิทัลอยRางชัดเจน 3.59 1.00 มาก 

5.การสRงเสริมขวัญและกําลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงานเอกสารดิจทัิล 3.45 0.80 ปานกลาง 

6. ความรRวมมือ/ประสานงานกับหนRวยงานอ่ืน 3.18 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.28 0.97 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 2 (ตRอ) 
 

ความคิดเห็นปYญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูJปฏิบัติงาน 

X  SD ระดับ           
ความคิดเห็น 

ดJานการจัดทําเอกสารดิจิทัล 

1.งบประมาณในการจัดทําเอกสารดิจิทัล 3.50 0.85 ปานกลาง 

2.เครื่องมือ อุปกรณE  ซอฟตEแวรE ในการจัดทําเอกสารดิจิทัล 3.23 0.97 ปานกลาง 

3. โปรแกรมคอมพิวเตอรE ระบบฐานขTอมูล ในการจัดการเอกสารดิจทัิล 3.18 0.85 ปานกลาง 

4.มาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัล 3.41 0.95 ปานกลาง 

5. เซิรEฟเวอรEในการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล 3.50 1.18 ปานกลาง 

6.บุคลากรไมRมีความรูT ความชํานาญในการจัดการไฟลEเอกสารดจิิทัล 2.68 1.04 ปานกลาง 

7.บุคลากรทํางานไมRตรงกับตําแหนRงงานหนTาท่ี 2.36 1.46 ปานกลาง 

8.บุคลากรในการจัดทําเอกสารดิจทัิลโดยตรงไมRม ี 2.68 1.32 ปานกลาง 

รวม 3.06 1.07 ปานกลาง 

ดJานระบบการจัดเก็บเอกสารดิจทัิล 

1.ระบบมีความเสถียร คลRองตัวในการปฏิบัติงาน 2.86 1.32 ปานกลาง 

2.ระบบมีเน้ือท่ีจดัเก็บเอกสารดิจทัิลมาก 2.86 1.24 ปานกลาง 

3.ระบบใชTงานงRาย  สะดวก ไมRซับซTอน 2.59 1.33 ปานกลาง 

4. ระบบสามารถเช่ือมโยงเอกสารดิจิทัลไดT 2.91 1.47 ปานกลาง 

5.ระบบสามารถสืบคTนเอกสารในคลังเอกสารดิจิทัลไดT 2.86 1.58 ปานกลาง 

รวม 2.81 1.38 ปานกลาง 

ดJานการลงรายการเอกสารดิจิทัล 

1. ระบบการลงรายการเอกสารดิจทัิล 3.23 1.06 ปานกลาง 

2. การเลือกขTอมูลสําหรับการลงรายการเอกสารดิจิทัล 3.36 0.95 ปานกลาง 

3.ความรูT ความชํานาญในการลงรายการเอกสารดิจิทัลของผูTปฏิบัติงาน 2.95 0.89 ปานกลาง 

4.คูRมือในการปฏิบัติงาน 2.82 1.18 ปานกลาง 

รวม 3.09 1.02 ปานกลาง 
ดJานการบริการเอกสารดิจิทัล 

1.ความเสถียรของเว็บไซตEของหนRวยงาน 3.00 1.44 ปานกลาง 

2.การเป|ดดูเอกสารดิจิทัล 2.95 1.46 ปานกลาง 

3.การตรวจเอกสารดิจิทัลกRอนเผยแพรR 3.00 1.44 ปานกลาง 

4.ความรวดเร็วในการเขTาถึงเอกสารดิจิทัล 3.00 1.38 ปานกลาง 

5.ความถูกตTองสมบูรณEของเอกสารดิจิทัล 2.95 1.36 ปานกลาง 

รวม 2.98 1.416 ปานกลาง 
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โดยรวม 3.04 1.17 ปานกลาง 

                 
   ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ระดับปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัล

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูTปฏิบัติงาน โดยรวมทุกดTานอยูRในระดับปานกลาง (X  = 3.04)  เมื่อพิจารณา
รายดTาน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม อยูRในระดับปานกลางทุกดTาน เรียงลําดับจากสูงไปหาต่ําสามอันดับแรก ดังน้ี คือ ดTานนโยบายเอกสาร

ดิจิทัล (X =3.28) รองลงมา คือ ดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล (X  = 3.09)  และดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล 

(X  = 3.06)  
อภิปรายผล  
1. ผลการวิเคราะหEขTอมูลของผูTบริหาร ดังน้ี 

                     ผลการวิเคราะหE พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือ
ในการจัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวม อยูRในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขTอ พบวRา 
ผูTบริหารเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยและเห็นควรมีการกําหนด
มาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลรRวมกัน อยูRในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเปmนเพราะเอกสารดิจิทัลเปmนเอกสารท่ีมี
ความสําคัญดTานการบริหารของหนRวยงาน ซ่ึงจะชRวยลดปLญหาการสื่อสาร การจัดเก็บ การสืบคTน เอกสารสูญหาย
งRาย และสิ้นเปลืองทรัพยากรอยRางกระดาษ (ศิริรัตนE ตรงวัฒนาวุฒิ, 2551,น. ง)   
   2. ผลการวิเคราะหEขTอมูลของผูTปฏิบัติงาน ดังน้ี  
                 ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ผูTปฏิบัติงานเคยดําเนินงานจัดการเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด เพราะ
เปmนงานในหนTาท่ีท่ีจะตTองทําเปmนประจํา ไดTแกR การพิมพEงาน  สอน บรรยาย จัดทําวาระการประชุม การจัดทํา
โครงงาน การจัดเก็บเอกสารในรูปกระดาษ และทําการอัปโหลดไฟลEเอกสารดิจิทัลในระบบเปmนประจํา เพ่ือเผยแพรR
บนเว็บไซตE นอกจากน้ียังจัดทําสื่อการประชาสัมพันธEของหนRวยงานเพ่ือเผยแพรRบนเว็บไซตE  ดTานนโยบายในการ
ดําเนินงานเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานไดTกําหนดนโยบายในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด และไดT
กําหนดดTานรูปแบบการจัดทําเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด โดยไมRเปmนลายลักษณEอักษร จะเห็นไดTวRาในปLจจุบันในการ
ปฏิบัติงานเอกสารดิจิทัล มีความสําคัญอยRางยิ่งตRอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เปmนกฎหมายท่ีมีสRวนเก่ียวขTองกับเอกสารในหนRวยงานภาครัฐ 
โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดTานดิจิทัลมาใชTในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการขTอมูล การใหTบริการสารสนเทศ และการสื่อสารของหนRวยงานภาครัฐ   
      ดTานการจัดการเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานไมRมีการกําหนดลักษณะ/ขอบเขตหนTาท่ี                 
(Job Description) เก่ียวกับการจัดทําเอกสารเปmนลายลักษณEอักษร รTอยละ 90.00 และหนRวยงานมีการกําหนด
ลักษณะ/ขอบเขตหนTาท่ี (Job Description) เก่ียวกับการจัดทําเอกสารเปmนลายลักษณEอักษร  รTอยละ 10.00  
ผูTปฏิบัติงานคิดวRาการปฏิบัติงาน ดTานเอกสารดิจิทัลตรงตามภาระท่ีไดTรับมอบหมาย  รTอยละ 86.36  และ
ผูTปฏิบัติงานคิดวRาการปฏิบัติงานดTานเอกสารดิจิทัลไมRตรงตามภาระท่ีไดTรับมอบหมาย  รTอยละ 13.64  สRวนรูปแบบ
การบริหารงานเอกสารดิจิทัล พบวRา บริหารตามภารกิจหนTาท่ีของหนRวยงานมากท่ีสุด รTอยละ 52.17 สRวน
ผูTรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารดิจิทัล เปmนเจTาหนTาท่ีบริหารงานท่ัวไปและนักวิชาการคอมพิวเตอรEมากท่ีสุด        
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รTอยละ 26.31 ในการปฏิบัติงานผูTปฏิบัติงานจัดการเอกสารดิจิทัลดTวยวิธีสแกน จดหมายเหตุดั้งเดิมท่ีเปmนแอนะล็อก 
โดยเอกสารจดหมายเหตุเหลRาน้ันอาจเปmน แฟ~มเอกสาร สิ่งพิมพE แผนท่ี แบบแปลน ภาพวาด สื่อบันทึก เสียง วีดิ
ทัศนE ภาพถRาย สิ่งของตัวอยRาง ฯลฯ แตRความทTาทายท่ีหนRวยงาน/หอจดหมายเหตุตTองเผชิญในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล คือ การจัดการเอกสารจดหมายเหตุท่ีเกิดจากการแปลงรูป (Digitization) เอกสารจดหมายเหตุดั้งเดิมท่ี
เปmนแอนะล็อก ใหTเปmน “เอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกสE”  (Electronic Archives) และการจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archives) ท่ีเปmนเอกสารดิจิทัลตั้งแตRเกิด (Born-Digital) (สมสรวง พฤติกุล, 2561,         
น. 77)   
  ดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานมีการลงรายการเอกสารดิจิทัลมากท่ีสุด            
รTอยละ 59.09 วิธีการลงรายการเอกสารดิจิทัลโดยวิธีอ่ืน ๆ  รTอยละ 40.91 รองลงมา คือ วิธีการลงรายการเอกสาร
ดิ จิทัลบางเขตขTอมูล รTอยละ 31.82 และวิธีการลงรายการเอกสารดิ จิ ทัลทุกเขตขTอมูล  รTอยละ 27.27                 
สRวนมาตรฐานการลงรายการท่ีหนRวยงานใชT พบวRา  มาตรฐานท่ีพัฒนาข้ึนเอง รTอยละ 40.91 รองลงมา คือ  
มาตรฐานอ่ืนๆ รTอยละ 36.36  และดับลินคอรEเมทาดาทา (Dublin Core Metadata) เปmนรTอยละ 13.63  สRวนการ
จัดเก็บไฟลEขTอมูลเอกสารดิจิทัล  พบวRา เก็บไวTท่ี Server ของหนRวยงาน และ เก็บไวTท่ี Hard Disk มากท่ีสุด  รTอยละ 
36.36 รองลงมา คือ เก็บไวTท่ี Cloud Computing  รTอยละ 18.18 และ เก็บไวTท่ี Server หนRวยงานภายนอก                 
รTอยละ 9.10  
   ดTานการบริการเอกสารดิจิทัล  พบวRา  บริการเอกสารดิจิทัลผRานเว็บไซตEมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลTอง
กับบุญเลี้ยง ทุมทอง และวรุณกาญจนE วริศเศรษฐEชาญ  (2553, น. 66)  ไดTศึกษาพฤติกรรมการใชTอินเทอรEเน็ตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวRา บุคลากรในมหาวิทยาลัยใชTอินเทอรEเน็ตมากท่ีสุด และสถานการณEใน
ปLจจุบันและสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนแตRละวัน เน่ืองจากในปLจจุบันการสื่อสาร สถิติการสืบคTนขTอมูลผRานเว็บไซตEมากท่ีสุด 
ท้ังน้ีเปmนเพราะเอกสารดิจิทัลเปmนเอกสารท่ีมีความสําคัญดTานการบริหารของหนRวยงาน  ซ่ึงจะชRวยลดปLญหาการ
สื่อสาร การจัดเก็บ การสืบคTน เอกสารสูญหายงRาย และสิ้นเปลืองทรัพยากรอยRางกระดาษ   (ศิริรัตนE ตรงวัฒนาวุฒิ, 
2551, น. ง)  และสอดคลTองกับงานวิจัยของ เอ้ืออารียE ปานพิมพEใหญR (2553, บทคัดยRอ) พบวRา ไดTพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและคTนคืนจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่ีพัฒนาข้ึนมีคุณสมบัติครอบคลุมการ
ทํางานไดTอยRางมีประสิทธิภาพ จัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว  เพ่ืออํานวยสะดวกในการ
เขTาถึงสารสนเทศไดTและงRายตRอการใชTงาน   

2. ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
จากผลการวิเคราะหEขTอมูลดTานปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีเปmนปLญหามากท่ีสุด คือ ดTานนโยบายเอกสารดิจิทัล พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหา
และอุปสรรคในการการกําหนดโครงสรTางงานดTานเอกสารดิจิทัลอยRางชัดเจนมากท่ีสุด  เปmนเพราะเอกสารในปLจจุบัน
จําเปmนตTองจัดการเอกสารตั้งแตRตTนกําเนิด เพ่ือใหTเปmนเอกสาร/สื่อดิจิทัลท่ีมีคุณภาพ ตTองมีการสรTางสรรคEสื่อดิจิทัลท่ี
มีคุณภาพ ไดTแกR การบริหารจัดการโฟลเดอรEและแฟ~มเอกสาร การสรTางเอกสารงานพิมพEท่ีมีคุณภาพ การจัดการ
เอกสาร PDF การเตรียมภาพดิจิทัล และขTอกําหนดการพัฒนาเอกสารเว็บ (บุญเลิศ อรุณพิบูลยE และบุญเกียรติ 
เจตจํานงนุช, 2561, น.123) สRวนดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรค
มากท่ีสุด คือ การเลือกขTอมูลสําหรับการลงรายการเอกสารดิจิทัล  และดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล พบวRา 
ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ งบประมาณในการจัดทําเอกสารดิจิทัล และเซิรEฟเวอรEในการ
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จัดเก็บเอกสารดิจิทัล การจัดเก็บขTอมูลเอกสารดิจิทัลตTองใชTงบประมาณสูง เน้ือท่ีจัดเก็บไมRเพียงพอ จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรูT เห็นปLญหาอุปสรรคในการประสานงานและประชาสัมพันธEเรื่องราว เช่ือมโยง
ขTอมูลกันจึงเห็นควรจัดสรTาง Facebook Fanpage  ข้ึนเพ่ือเปmนการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรูT ดTานเอกสาร
ดิจิทัล เพ่ือเปmนคลังความรูTเอกสารดิจิทัล และคลังเอกสารจดหมายเหตุขององคEกรไดT ซ่ึงจัดเก็บไวTใน Cloud 
Computing จะชRวยใหTลดตTนทุนการบํารุงรักษาและพ้ืนท่ีจัดเก็บไดT (กุสลวัฒนE คงประดิษฐE, 2559, น. 43) 

4. การพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
4.1 สภาพปLจจุบัน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตRอสภาพปLจจุบันการพัฒนาเครือขRาย 

ความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากท่ีสุด คือ ดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน 
รองลงมา คือ ดTานเครือขRายความรRวมมือ  และดTานนโยบาย  ในดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมี
ความรูTเรื่องการใชTอุปกรณEคอมพิวเตอรE เครื่องสแกน และเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลTองกับงานวิจัยของ                
บุญเลี้ยง ทุมทอง และ วรุณกาญจนE วริศเศรษฐEชาญ  (2553, น. 66)  ไดTศึกษาพฤติกรรมการใชTอินเทอรEเน็ตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวRา บุคลากรในมหาวิทยาลัยใชTอินเทอรEเน็ตมากท่ีสุด เพราะถือวRาเปmน
สิ่งจําเปmนและบุคลากรใชTอินเทอรEเน็ตเพราะถือวRาเปmนสิ่งท่ีจําเปmน ใชTในการศึกษาในปLจจุบันเปmนสิ่งท่ีคุTมคRา  

4.2 สภาพท่ีพึงประสงคE พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตRอสภาพท่ีพึงประสงคEการพัฒนา 
เครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากท่ีสุด คือ ดTานบุคลากร
ผูTปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล และดTานเครือขRายความรRวมมือ ในดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน
ท่ีมีความพึงประสงคEมากท่ีสุด คือ จะตTองมีความรูTดTานงานสารบรรณ  มีความรูTดTานการจัดหมวดหมูR จัดเก็บ และ
บริการเอกสารดิจิทัล และมีความรูTเรื่องการใชTอุปกรณEคอมพิวเตอรE เครื่องสแกน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดTานเอกสารจดหมายเหตุ จะตTองมีการพัฒนาตนเองดTานวิชาการ ดTานบริการ และดTาน
เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลTองกับงานวิจัยสาคร ทิพวนนอก (2548, น. 116-128)  จากการอบรมเชิงปฏิบัติการสํานักวิทย
บริการ เปmนหนRวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ดTานงานจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปmนหนRวยงานตTนแบบจึงไดTมีการพัฒนา Facebook Fanpage : MSU Digital Archives 
เพ่ือสรTางเครือขRายบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดTานเอกสารดิจิทัลของหนRวยงาน เปmนการประชาสัมพันธE เปmนแหลRงรวม
ขTอมูล สารสนเทศเอกสารท่ีเก่ียวขTองกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหTกับสมาชิกเครือขRาย คือบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ดTานเอกสารดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากใหTความสําคัญกับการสงวนรักษาเน้ือหาดิจิทัลแลTว ยังมี
วัตถุประสงคEเพ่ือการแบRงปLนการใชTทรัพยากรจดหมายเหตุรRวมกัน นอกจากน้ี การสรTางเครือขRายหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ยังตTองใหTความสําคัญกับความสามารถทํางานรRวมกันไดTระหวRางหอจดหมายเหตุทTองถ่ิน ท่ีมี
มาตรฐานตRาง ๆ เขTามาเก่ียวขTอง ท่ีอยูRบนพ้ืนฐานการมีโครงสรTางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ี
สนับสนุนจะชRวยใหTการทํางานรRวมกันไดTประสบความสําเร็จ การใชTการคํานวณบนกTอนเมฆ (Cloud Computing) 
จะชRวยตTนทุนการบํารุงรักษาและพ้ืนท่ีจัดเก็บไดT (กุลวัฒนE คงประดิษฐE,  2559, น. 43) 
 

ขJอเสนอแนะ  
 

   1. นําขTอมูลปLญหาและอุปสรรคการดําเนินงานพัฒนาเครือขRายเอกสารดิจิทัลมหาวิทยาลัย 
มหาสารคามมาดําเนินงานเพ่ือใหTบรรลุผล 
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   2. มหาวิทยาลัยตั้งอยูRในชุมชน ฉะน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีการสรTางเครือขRายจดหมายเหตุ 
ชุมชนไวTดTวยเน่ืองจากเอกสารจดหมายเหตุท่ีมีความสําคัญในดTานความคิด ดTานภูมิปLญญา และดTานวัฒนธรรม 
   3. ควรมีการกําหนดนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยโดยผูTบริหารระดับสูงสุดเปmนผูTกําหนด  
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีบทบาทพัฒนาท้ังมหาวิทยาลัยและชุมชน 
   การนําไปใชJประโยชน7 
   1. ประโยชน7ตอหJองสมุด 

1.1 เปmนหนRวยงานตTนแบบท่ีดําเนินการจัดการเอกสารจดหมายเหตุหรือเปmนพ่ีเลี้ยงของ 
หนRวยงานท่ีจะพัฒนางานจดหมายเหตุของสถาบันไดT 

1.2 มีพันธมิตรการสรTางเครอืขRายจดหมายเหตุรRวมกันภายในสถาบันเดียวกัน ในระดับชุมชน  
ระดับทTองถ่ิน ระดับภูมิภาค และระดับประเทศไดT 

2. ประโยชน7ตอผูJใชJบริการ 
2.1 เปmนแหลRงขTอมูลเพ่ือเปmนประโยชนEสําหรับการสืบคTนขTอมูลของสมาชิกเครือขRาย 
2.2 เปmนแหลRงเก้ือกูล สนับสนุนขTอมูลสําหรับอTางอิง เพ่ือท่ีจะทําวิจัยในอนาคต รRวมกันไดT 
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