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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคE 1) เพื่อศึกษาปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 2) เพื่อพัฒนาเครือขRายความรRวมมือการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กลุR ม ตั ว อยR า ง ไดT แ กR ผูT บ ริ ห าร และผูT ป ฏิ บั ติ ง าน กลุR ม ละ จํ า นวน 22 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชT
คือ แบบสอบถาม 2 ชุด ไดTแกR ชุดผูTบริหาร และชุดผูTปฏิบัติงาน ชุดผูTบ ริหาร มีคRาความเชื่อมั่น เทRากับ 0.88
ชุดผูTปฏิบัติงาน มีคRาความเชื่อมั่น เทRากับ 0.98 สถิติที่ใชTในการวิเคราะหEขTอมูล ไดTแกR ความถี่ คRารTอยละ และสRวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการ
จัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวม อยูRในระดับปานกลาง ( X = 3.50) ผูTปฏิบัติงานมีระดับ
ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยรวมทุกดTาน อยูRในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.04) สRวนผูTปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นตRอสภาพปLจจุบันการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือใน
การจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมทุกดTาน อยูRในระดับปานกลาง ( X = 2.90) และ
ผูTปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นตRอสภาพที่พึงประสงคEของการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสาร
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).
Keyword: Digital Documents, Electronic Documents, Digital Archives, Network, Mahasarakham
University
บทนํา
จากพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหRงชาติ พ.ศ. 2556 เลRม 130 ตอนที่ 23 ก ไดTระบุชัดเจน
เกี่ยวกับคํานิยาม เอกสาร เอกสารจดหมายเหตุ เอกสารราชการ เอกสารสRวนบุคคล เปmนเอกสารที่สิ้นกระแสการ
ใชTงาน และไดTรับการประเมินคุณ คRา ควรคRาแกRการเก็บรักษาและอนุรักษEไวTเพื่อเปmนมรดกทางวัฒนธรรมดTาน
ประวัติศาสตรEของชาติ และเพื่อประโยชนEในการศึกษา การคTนควTา หรือการวิจัย (ราชกิจจานุเบกษา, 2556, น.1)
ปLจจุบันพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นมาซึ่งความเปลีย่ นแปลงหลายอยRางในการบริหารจัดการหTองสมุด
ความเจริญ กTาวหนT าของเทคโนโลยีที่ ทําใหT เกิด แนวคิดในการพั ฒ นาหTองสมุดใหT เขTาสูR การเปmน หTองสมุด ดิจิทั ล
(Digital Library) หTองสมุดก็มีการจัดเก็บและการใหTบริการสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสEหรือดิจิทัล มีการ
ใหTบริการสารสนเทศในลักษณะของเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และสื่อผสม (Multimedia) ทําใหTผูTใชTสามารถ
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เขT าถึ งส ารส น เท ศ ที่ ตT อ งก ารไดT อ ยR างส ะ ด วก รวด เร็ ว ใน ลั ก ษ ณ ะ ข อ งก ารสื บ คT น แ บ บ อ อ น ไล นE
(น้ําทิพยE วิภาวิน, 2541, น. 5)
จากแนวโนTมการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปจากทรัพยากร
สารสนเทศรูปแบบสิ่งพิมพEที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชTพิมพEเผยแพรRผลงานวิชาการใหTอยูRในรูปดิจิทัลและ
รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ทํ าใหTสถาบันอุดมศึกษาตTองมีการปรับเปลี่ยนโดยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชRวย กรณีตัวอยRาง หนRวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยไดTเริ่มนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตEใชTใน
การจั ด การเอกสาร พบปL ญ หาการขาดแคลนบุ ค ลากรผูT เชี่ ย วชาญในการสงวนรัก ษาทรั พ ยากรสารสนเทศ
โดยเฉพาะ และอุป กรณE จัดเก็ บเนื้ อหาดิจิทั ลในกระบวนการสงวนรักษาทรัพ ยากรสารสนเทศดิ จิทั ล ยังมีไ มR
เพียงพอทั้งดTานปริมาณและสมรรถนะ
งานจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการรRวมมือกันแกTปLญหาและรRวมกันวางแผนระยะยาวในการแกTปLญหาในการรRวมมือกัน
ในลักษณะใชTทรัพยากรรRวมกัน (Sharing Resources) การสรTางความรRวมมือเพื่อนําไปสูRการเชื่อมโยงในลักษณะ
เครือขRาย ก็นับไดTวRาเปmนรูปแบบหนึ่งของการรวมกลุRม ทั้งนี้เพราะเปmนการสรTางเครือขRาย การเชื่อมโยงกันนี้จะใชT
ระบบโทรคมนาคมชRวยใหTการติดตRอไดTสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ผูTใชTไดTมีโอกาสเขTาถึงสารสนเทศตามความตTองการ
และสิ่งที่ ควรจะไดTรับอยRางครบถTวน ถูกตTอง เชิงลึก และทันสมัยเทRาเทียมกัน รวมทั้งลดการทํางานที่ซ้ําซTอน
ลดคRาใชTจRาย เวลาและแรงงาน และสามารถนํางบประมาณหรือทรัพยากรที่มีอยูจR ํานวนเทRาเดิมนั้นไปพัฒนางานไดT
มากขึ้น นอกจากนี้ทําใหTเกิดมีมาตรฐานในการทํางาน ตลอดจนเปmนการเผยแพรRสารสนเทศเขTาถึงผูTใชT
วัตถุประสงค7
1. เพื่อศึกษาปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. เพื่อพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
1. ประชากรและกลุRมตัวอยRางที่ใชTในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดTวย ผูTบริหารจํานวน 22 คน และ
ผูTปฏิบัติงาน จํานวน 22 คน ชุดผูTบริหาร มีคRาความเชื่อมั่น เทRากับ 0.88 ชุดผูTปฏิบัติงาน มีคRาความเชื่อมั่น
เทRากับ 0.98
2. เครื่องมือที่ใชTในการเก็บรวบรวมขTอมูลของการวิจัย ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม แบRงเปmน 2 ชุด
ไดTแกR ชุดผูTบริหาร และชุดผูTปฏิบัติงาน มี 2 ลักษณะ คือ แบบสํารวจรายการ (Check List) และแบบมาตราสRวน
ประมาณคRา (Rating Scale)
3. สถิติที่ใชTในการวิเคราะหEขTอมูล ไดTแกR ความถี่ รTอยละ คRาเฉลี่ย และสRวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผล อภิปรายผล ขJอเสนอแนะ และการนําไปใชJประโยชน7
สรุปผล
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดเอกสารดิจิทัลของ
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มหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูTบริหาร
ตารางที่ 1 รTอยละความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดเอกสารดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูTบริหาร
ความคิดเห็นตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการ
เอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1. ทRานรูTจักคําวRา “เอกสารจดหมายเหตุ” เพียงใด
2.ทRานรูTจักคําวRา “เอกสารดิจิทลั ” เพียงใด
3. ทRานเห็นวRาเอกสารจดหมายเหตุมีความสําคัญระดับใด
4.ทRานเห็นวRาการบริหารเอกสารดิจิทัลในมหาวิทยาลัยอยูRในระดับใด
5. ทRานคิดวRามหาวิทยาลัยควรตั้งงบประมาณสนับสนุนในดTาน
ฮารEดแวรE ซอฟตEแวรE บุคลากร เพื่อพัฒนาไปสูRสังคมดิจิทลั
6.เอกสารจดหมายเหตุประเภทใดบTางที่หนRวยงานทRานจัดทําเปmน
เอกสารดิจิทัล
6.1 ประวัติผูTบริหาร
6.2 บุคคลที่สรTางชื่อเสียง
6.3 เอกสารอาคาร สถานที่
6.4 เอกสารการบริหาร
6.5 เอกสารทางกฎหมาย
6.6 เอกสารหลักสูตร
6.7 สิ่งพิมพEตRอเนื่องของมหาวิทยาลัย
6.8 กฤตภาคขRาวของมหาวิทยาลัย
6.9 เอกสารผลงานทางวิชาการ
6.10 โสตทัศนวัสดุ
6.11 ของที่ระลึก
7.ทRานเห็นวRาควรมีหนRวยงานหลักในการบริหารจัดการเอกสารดิจิทลั
ของมหาวิทยาลัยหรือไมR
8.ทRานเห็นวRาควรมีการจัดตั้งเครือขRายเอกสารจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือไมR
9. ทRานเห็นควรมีการกําหนดนโยบายดTานเอกสารดิจิทัลจากผูTบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัยหรือไมR
10. ทRานเห็นควรมีการกําหนดมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลรRวมกันหรือไมR

จํานวน (คน)
N=22
SD
X
4.18
0.79
4.36
0.65
4.50
0.67
3.45
0.85
3.91
1.10

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

2.82
2.27
2.45
3.23
3.14
2.91
2.77
2.91
2.64
2.32
2.05
2.50

1.65
1.51
1.40
1.57
1.67
1.74
1.66
1.54
1.67
1.46
1.43
0.80

ปานกลาง
นTอย
นTอย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
นTอย
นTอย
นTอย

4.41

0.79

มาก

4.50

0.74

มาก

4.68

0.47

มากที่สุด
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ตารางที่ 1 (ตRอ)
ความคิดเห็นตอการพัฒนาเครือขายความรวมมือในการจัดการ
เอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11. ทRานเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทลั ของ
มหาวิทยาลัยหรือไมR
12.ทRานเห็นวRามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรจัดตั้ง
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปmนเอกเทศหรือไมR
รวม

จํานวน (คน)
N=22
SD
X
4.73
0.45

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด

4.41

1.05

มาก

3.50

1.17

ปานกลาง

ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขRาย
ความรRวมมือในการจัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวม อยูRในระดับปานกลาง ( X = 3.50)
เมื่อพิจารณารายขTอ พบวRา ผูTบริหารเห็นควรใหTมหาวิทยาลัยมีระบบการจัดเก็บเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยอยูRใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.73) รองลงมา คือ ผูTบริหารเห็นควรมีการกําหนดมาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัล
รRวมกัน อยูRในระดับมากที่สุด ( X = 4.68) และผูTบริหารเห็นวRาเอกสารจดหมายเหตุมีความสําคัญ และเห็นควรมี
การกําหนดนโยบายดTานเอกสารดิจิทัลจากผูTบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย อยูRในระดับมาก ( X = 4.50)
ตอนที่ 2 ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของ
ผูTปฏิบัติการ
ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทลั ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามของผูTปฏิบตั ิงาน
ความคิดเห็นปYญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูJปฏิบัติงาน
ดJานนโยบายเอกสารดิจิทัล
1.การกําหนดนโยบายในการดําเนินเอกสารดิจิทัล
2.การกําหนดผูTรับผิดชอบในการดําเนินการเอกสารดิจิทัลเปmนงานหลัก
3. การกําหนดคลังจัดเก็บเอกสารดิจิทัล
4.การกําหนดโครงสรTางงานดTานเอกสารดิจิทลั อยRางชัดเจน
5.การสRงเสริมขวัญและกําลังใจบุคลากรในการปฏิบัติงานเอกสารดิจทิ ัล
6. ความรRวมมือ/ประสานงานกับหนRวยงานอื่น
รวม

X

SD

ระดับ
ความคิดเห็น

3.50
2.91
3.09
3.59
3.45
3.18
3.28

0.74
1.26
0.97
1.00
0.80
1.05
0.97

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 (ตRอ)
ความคิดเห็นปYญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสาร
ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของผูJปฏิบัติงาน
ดJานการจัดทําเอกสารดิจิทัล
1.งบประมาณในการจัดทําเอกสารดิจิทัล
2.เครื่องมือ อุปกรณE ซอฟตEแวรE ในการจัดทําเอกสารดิจิทัล
3. โปรแกรมคอมพิวเตอรE ระบบฐานขTอมูล ในการจัดการเอกสารดิจทิ ัล
4.มาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัล
5. เซิรEฟเวอรEในการจัดเก็บเอกสารดิจิทัล
6.บุคลากรไมRมีความรูT ความชํานาญในการจัดการไฟลEเอกสารดิจิทัล
7.บุคลากรทํางานไมRตรงกับตําแหนRงงานหนTาที่
8.บุคลากรในการจัดทําเอกสารดิจทิ ัลโดยตรงไมRมี
รวม
ดJานระบบการจัดเก็บเอกสารดิจทิ ัล
1.ระบบมีความเสถียร คลRองตัวในการปฏิบัติงาน
2.ระบบมีเนื้อที่จดั เก็บเอกสารดิจทิ ัลมาก
3.ระบบใชTงานงRาย สะดวก ไมRซับซTอน
4. ระบบสามารถเชื่อมโยงเอกสารดิจิทัลไดT
5.ระบบสามารถสืบคTนเอกสารในคลังเอกสารดิจิทลั ไดT
รวม
ดJานการลงรายการเอกสารดิจิทัล
1. ระบบการลงรายการเอกสารดิจทิ ัล
2. การเลือกขTอมูลสําหรับการลงรายการเอกสารดิจิทัล
3.ความรูT ความชํานาญในการลงรายการเอกสารดิจิทัลของผูTปฏิบัติงาน
4.คูRมือในการปฏิบัติงาน
รวม
ดJานการบริการเอกสารดิจิทัล
1.ความเสถียรของเว็บไซตEของหนRวยงาน
2.การเป|ดดูเอกสารดิจิทลั
3.การตรวจเอกสารดิจิทัลกRอนเผยแพรR
4.ความรวดเร็วในการเขTาถึงเอกสารดิจิทลั
5.ความถูกตTองสมบูรณEของเอกสารดิจิทัล
รวม

X

SD

ระดับ
ความคิดเห็น

3.50
3.23
3.18
3.41
3.50
2.68
2.36
2.68
3.06

0.85
0.97
0.85
0.95
1.18
1.04
1.46
1.32
1.07

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.86
2.86
2.59
2.91
2.86
2.81

1.32
1.24
1.33
1.47
1.58
1.38

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.23
3.36
2.95
2.82
3.09

1.06
0.95
0.89
1.18
1.02

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.00
2.95
3.00
3.00
2.95
2.98

1.44
1.46
1.44
1.38
1.36
1.416

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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 ดังนี้ คือ ดTานนโยบายเอกสาร
ดิจิทัล ( X =3.28) รองลงมา คือ ดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล ( X = 3.09) และดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล
( X = 3.06)
อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหEขTอมูลของผูTบริหาร ดังนี้
ผลการวิเคราะหE พบวRา ผูTบริหารมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเครือขRายความรRวมมือ
ในการจัดเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวม อยูRในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายขTอ พบวRา
ผูTบริหารเห็ น ควรใหT มหาวิท ยาลัย มีระบบการจัดเก็บ เอกสารดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยและเห็ นควรมีการกําหนด
มาตรฐานในการจัดการเอกสารดิจิทัลรRวมกัน อยูRในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เปmนเพราะเอกสารดิจิทัลเปmนเอกสารที่มี
ความสําคัญดTานการบริหารของหนRวยงาน ซึ่งจะชRวยลดปLญหาการสื่อสาร การจัดเก็บ การสืบคTน เอกสารสูญหาย
งRาย และสิ้นเปลืองทรัพยากรอยRางกระดาษ (ศิริรัตนE ตรงวัฒนาวุฒิ, 2551,น. ง)
2. ผลการวิเคราะหEขTอมูลของผูTปฏิบัติงาน ดังนี้
ผลการวิเคราะหEขTอมูล พบวRา ผูTปฏิบัติงานเคยดําเนินงานจัดการเอกสารดิจิทัลมากที่สุด เพราะ
เปmนงานในหนTาที่ที่จะตTองทําเปmนประจํา ไดTแกR การพิมพEงาน สอน บรรยาย จัดทําวาระการประชุม การจัดทํา
โครงงาน การจัดเก็บเอกสารในรูปกระดาษ และทําการอัปโหลดไฟลEเอกสารดิจิทัลในระบบเปmนประจํา เพื่อเผยแพรR
บนเว็บไซตE นอกจากนี้ยังจัดทําสื่อการประชาสัมพันธEของหนRวยงานเพื่อเผยแพรRบนเว็บไซตE ดTานนโยบายในการ
ดําเนินงานเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานไดTกําหนดนโยบายในการดําเนินงานเอกสารดิจิทัลมากที่สุด และไดT
กําหนดดTานรูปแบบการจัดทําเอกสารดิจิทัลมากที่สุด โดยไมRเปmนลายลักษณEอักษร จะเห็นไดTวRาในปLจจุบันในการ
ปฏิบัติงานเอกสารดิจิทัล มีความสําคัญอยRางยิ่งตRอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 เปmนกฎหมายที่มีสRวนเกี่ยวขTองกับเอกสารในหนRวยงานภาครัฐ
โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดTานดิจิทัลมาใชTในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการขTอมูล การใหTบริการสารสนเทศ และการสื่อสารของหนRวยงานภาครัฐ
ดT านการจั ด การเอกสารดิ จิ ทั ล พบวR า หนR วยงานไมR มี ก ารกํ าหนดลั ก ษณะ/ขอบเขตหนT า ที่
(Job Description) เกี่ยวกับการจัดทําเอกสารเปmนลายลักษณEอักษร รTอยละ 90.00 และหนRวยงานมีการกําหนด
ลัก ษณะ/ขอบเขตหนT าที่ (Job Description) เกี่ย วกั บ การจัด ทํ าเอกสารเปm น ลายลั ก ษณE อั กษร รTอ ยละ 10.00
ผูT ป ฏิ บั ติ ง านคิ ด วR าการปฏิ บั ติ งาน ดT า นเอกสารดิ จิ ทั ล ตรงตามภาระที่ ไ ดT รั บ มอบหมาย รT อ ยละ 86.36 และ
ผูTปฏิบัติงานคิดวRาการปฏิบัติงานดTานเอกสารดิจิทัลไมRตรงตามภาระที่ไดTรับมอบหมาย รTอยละ 13.64 สRวนรูปแบบ
การบริ ห ารงานเอกสารดิ จิ ทั ล พบวR า บริ ห ารตามภารกิ จ หนT าที่ ข องหนR ว ยงานมากที่ สุ ด รT อ ยละ 52.17 สR ว น
ผูTรับ ผิ ดชอบในการจัด ทํ าเอกสารดิ จิ ทัล เปm น เจTาหนT าที่ บ ริห ารงานทั่ วไปและนั กวิช าการคอมพิ ว เตอรEมากที่ สุ ด
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รTอยละ 26.31 ในการปฏิบัติงานผูTปฏิบัติงานจัดการเอกสารดิจิทัลดTวยวิธีสแกน จดหมายเหตุดั้งเดิมที่เปmนแอนะล็อก
โดยเอกสารจดหมายเหตุเหลRานั้นอาจเปmน แฟ~มเอกสาร สิ่งพิมพE แผนที่ แบบแปลน ภาพวาด สื่อบันทึก เสียง วีดิ
ทัศนE ภาพถRาย สิ่งของตัวอยRาง ฯลฯ แตRความทTาทายที่หนRวยงาน/หอจดหมายเหตุตTองเผชิญในยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล คือ การจัดการเอกสารจดหมายเหตุที่เกิดจากการแปลงรูป (Digitization) เอกสารจดหมายเหตุดั้งเดิมที่
เปmนแอนะล็อก ใหTเปmน “เอกสารจดหมายเหตุอิเล็กทรอนิกสE” (Electronic Archives) และการจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล (Digital Archives) ที่เปmนเอกสารดิจิทัลตั้งแตRเกิด (Born-Digital) (สมสรวง พฤติกุล, 2561,
น. 77)
ดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล พบวRา หนRวยงานมีการลงรายการเอกสารดิจิทัลมากที่ สุด
รTอยละ 59.09 วิธีการลงรายการเอกสารดิจิทัลโดยวิธีอื่น ๆ รTอยละ 40.91 รองลงมา คือ วิธีการลงรายการเอกสาร
ดิ จิ ทั ล บางเขตขT อ มู ล รT อ ยละ 31.82 และวิ ธี ก ารลงรายการเอกสารดิ จิ ทั ล ทุ ก เขตขT อ มู ล รT อ ยละ 27.27
สR ว นมาตรฐานการลงรายการที่ ห นR วยงานใชT พบวR า มาตรฐานที่ พั ฒ นาขึ้ น เอง รT อ ยละ 40.91 รองลงมา คื อ
มาตรฐานอื่นๆ รTอยละ 36.36 และดับลินคอรEเมทาดาทา (Dublin Core Metadata) เปmนรTอยละ 13.63 สRวนการ
จัดเก็บไฟลEขTอมูลเอกสารดิจิทัล พบวRา เก็บไวTที่ Server ของหนRวยงาน และ เก็บไวTที่ Hard Disk มากที่สุด รTอยละ
36.36 รองลงมา คื อ เก็ บ ไวT ที่ Cloud Computing รTอ ยละ 18.18 และ เก็ บ ไวTที่ Server หนR วยงานภายนอก
รTอยละ 9.10
ดTานการบริการเอกสารดิจิทัล พบวRา บริการเอกสารดิจิทัลผRานเว็บไซตEมากที่สุด ซึ่งสอดคลTอง
กับบุญเลี้ยง ทุมทอง และวรุณกาญจนE วริศเศรษฐEชาญ (2553, น. 66) ไดTศึกษาพฤติกรรมการใชTอินเทอรEเน็ตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวRา บุคลากรในมหาวิทยาลัยใชTอินเทอรEเน็ตมากที่สุด และสถานการณEใน
ปLจจุบันและสารสนเทศที่เกิดขึ้นแตRละวัน เนื่องจากในปLจจุบันการสื่อสาร สถิติการสืบคTนขTอมูลผRานเว็บไซตEมากที่สุด
ทั้งนี้เปmนเพราะเอกสารดิจิทัลเปmนเอกสารที่มีความสําคัญดTานการบริหารของหนRวยงาน ซึ่งจะชRวยลดปLญหาการ
สื่อสาร การจัดเก็บ การสืบคTน เอกสารสูญหายงRาย และสิ้นเปลืองทรัพยากรอยRางกระดาษ (ศิริรัตนE ตรงวัฒนาวุฒิ,
2551, น. ง) และสอดคลTองกับงานวิจัยของ เอื้ออารียE ปานพิมพEใหญR (2553, บทคัดยRอ) พบวRา ไดTพัฒนาระบบการ
จัดเก็บและคTนคืนจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติครอบคลุมการ
ทํางานไดTอยRางมีประสิทธิภาพ จัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว เพื่ออํานวยสะดวกในการ
เขTาถึงสารสนเทศไดTและงRายตRอการใชTงาน
2. ปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากผลการวิเคราะหEขTอมูลดTานปLญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานจัดทําเอกสารดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เปmนปLญหามากที่สุด คือ ดTานนโยบายเอกสารดิจิทัล พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหา
และอุปสรรคในการการกําหนดโครงสรTางงานดTานเอกสารดิจิทัลอยRางชัดเจนมากที่สุด เปmนเพราะเอกสารในปLจจุบัน
จําเปmนตTองจัดการเอกสารตั้งแตRตTนกําเนิด เพื่อใหTเปmนเอกสาร/สื่อดิจิทัลที่มีคุณภาพ ตTองมีการสรTางสรรคEสื่อดิจิทัลที่
มีคุณภาพ ไดTแกR การบริหารจัดการโฟลเดอรEและแฟ~มเอกสาร การสรTางเอกสารงานพิมพEที่มีคุณภาพ การจัดการ
เอกสาร PDF การเตรียมภาพดิจิทัล และขTอกําหนดการพัฒนาเอกสารเว็บ (บุญเลิศ อรุณพิบูลยE และบุญเกียรติ
เจตจํานงนุช, 2561, น.123) สRวนดTานการลงรายการเอกสารดิจิทัล พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรค
มากที่ สุ ด คื อ การเลื อ กขT อ มู ล สํ า หรั บ การลงรายการเอกสารดิ จิ ทั ล และดT านการจั ด ทํ า เอกสารดิ จิ ทั ล พบวR า
ผูTปฏิบัติงานมีระดับปLญหาและอุปสรรคมากที่สุด คือ งบประมาณในการจัดทําเอกสารดิจิทัล และเซิรEฟเวอรEในการ
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จัดเก็บเอกสารดิจิทัล การจัดเก็บขTอมูลเอกสารดิจิทัลตTองใชTงบประมาณสูง เนื้อที่จัดเก็บไมRเพียงพอ จากการอบรม
เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรูT เห็นปLญหาอุปสรรคในการประสานงานและประชาสัมพันธEเรื่องราว เชื่อมโยง
ขTอมูลกันจึงเห็นควรจัดสรTาง Facebook Fanpage ขึ้นเพื่อเปmนการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรูT ดTานเอกสาร
ดิจิ ทั ล เพื่ อ เปm น คลั งความรูTเอกสารดิ จิ ทั ล และคลั งเอกสารจดหมายเหตุ ข ององคE กรไดT ซึ่ งจั ด เก็ บ ไวT ใน Cloud
Computing จะชRวยใหTลดตTนทุนการบํารุงรักษาและพื้นที่จัดเก็บไดT (กุสลวัฒนE คงประดิษฐE, 2559, น. 43)
4. การพัฒนาเครือขRายความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4.1 สภาพปLจจุบัน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตRอสภาพปLจจุบันการพัฒนาเครือขRาย
ความรRวมมือในการจัดการเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากที่สุด คือ ดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน
รองลงมา คือ ดTานเครือขRายความรRวมมือ และดTานนโยบาย ในดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน พบวRา ผูTปฏิบัติงานมี
ความรูT เรื่ อ งการใชT อุ ป กรณE ค อมพิ ว เตอรE เครื่อ งสแกน และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สอดคลT อ งกั บ งานวิจั ย ของ
บุญเลี้ยง ทุมทอง และ วรุณกาญจนE วริศเศรษฐEชาญ (2553, น. 66) ไดTศึกษาพฤติกรรมการใชTอินเทอรEเน็ตของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวRา บุคลากรในมหาวิทยาลัยใชTอินเทอรEเน็ตมากที่สุด เพราะถือวRาเปmน
สิ่งจําเปmนและบุคลากรใชTอินเทอรEเน็ตเพราะถือวRาเปmนสิ่งที่จําเปmน ใชTในการศึกษาในปLจจุบันเปmนสิ่งที่คุTมคRา
4.2 สภาพที่พึงประสงคE พบวRา ผูTปฏิบัติงานมีความคิดเห็นตRอสภาพที่พึงประสงคEการพัฒนา
เครื อ ขRา ยความรRวมมื อ ในการจั ด การเอกสารดิ จิ ทั ล ของมหาวิท ยาลั ย มหาสารคามมากที่ สุ ด คื อ ดT านบุ ค ลากร
ผูTปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ดTานการจัดทําเอกสารดิจิทัล และดTานเครือขRายความรRวมมือ ในดTานบุคลากรผูTปฏิบัติงาน
ที่มีความพึงประสงคEมากที่สุด คือ จะตTองมีความรูTดTานงานสารบรรณ มีความรูTดTานการจัดหมวดหมูR จัดเก็บ และ
บริการเอกสารดิจิทัล และมีความรูTเรื่องการใชTอุปกรณEคอมพิวเตอรE เครื่องสแกน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานดT านเอกสารจดหมายเหตุ จะตT อ งมีก ารพั ฒ นาตนเองดT านวิช าการ ดTานบริก าร และดTา น
เทคโนโลยี ซึ่งสอดคลTองกับงานวิจัยสาคร ทิพวนนอก (2548, น. 116-128) จากการอบรมเชิงปฏิบัติการสํานักวิทย
บริการ เปmนหนRวยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ดTานงานจดหมายเหตุและสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปmนหนRวยงานตTนแบบจึงไดTมีการพัฒนา Facebook Fanpage : MSU Digital Archives
เพื่อสรTางเครือขRายบุคลากรที่ปฏิบัติงานดTานเอกสารดิจิทัลของหนRวยงาน เปmนการประชาสัมพันธE เปmนแหลRงรวม
ขTอมูล สารสนเทศเอกสารที่เกี่ยวขTองกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหTกับสมาชิกเครือขRาย คือบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดTานเอกสารดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นอกจากใหTความสําคัญกับการสงวนรักษาเนื้อหาดิจิทัลแลTว ยังมี
วัตถุประสงคEเพื่อการแบRงปLนการใชTทรัพยากรจดหมายเหตุรRวมกัน นอกจากนี้ การสรTางเครือขRายหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล ยังตTองใหTความสําคัญกับความสามารถทํางานรRวมกันไดTระหวRางหอจดหมายเหตุทTองถิ่น ที่มี
มาตรฐานตRาง ๆ เขTามาเกี่ยวขTอง ที่อยูRบนพื้นฐานการมีโครงสรTางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
สนับสนุนจะชRวยใหTการทํางานรRวมกันไดTประสบความสําเร็จ การใชTการคํานวณบนกTอนเมฆ (Cloud Computing)
จะชRวยตTนทุนการบํารุงรักษาและพื้นที่จัดเก็บไดT (กุลวัฒนE คงประดิษฐE, 2559, น. 43)
ขJอเสนอแนะ
1. นําขTอมูลปLญหาและอุปสรรคการดําเนินงานพัฒนาเครือขRายเอกสารดิจิทัลมหาวิทยาลัย
มหาสารคามมาดําเนินงานเพื่อใหTบรรลุผล
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2. มหาวิทยาลัยตั้งอยูRในชุมชน ฉะนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการสรTางเครือขRายจดหมายเหตุ
ชุมชนไวTดTวยเนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุที่มีความสําคัญในดTานความคิด ดTานภูมิปLญญา และดTานวัฒนธรรม
3. ควรมีการกําหนดนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยโดยผูTบริหารระดับสูงสุดเปmนผูTกําหนด
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีบทบาทพัฒนาทั้งมหาวิทยาลัยและชุมชน
การนําไปใชJประโยชน7
1. ประโยชน7ตอหJองสมุด
1.1 เปmนหนRวยงานตTนแบบที่ดําเนินการจัดการเอกสารจดหมายเหตุหรือเปmนพี่เลี้ยงของ
หนRวยงานที่จะพัฒนางานจดหมายเหตุของสถาบันไดT
1.2 มีพันธมิตรการสรTางเครือขRายจดหมายเหตุรRวมกันภายในสถาบันเดียวกัน ในระดับชุมชน
ระดับทTองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศไดT
2. ประโยชน7ตอผูJใชJบริการ
2.1 เปmนแหลRงขTอมูลเพื่อเปmนประโยชนEสําหรับการสืบคTนขTอมูลของสมาชิกเครือขRาย
2.2 เปmนแหลRงเกื้อกูล สนับสนุนขTอมูลสําหรับอTางอิง เพื่อที่จะทําวิจัยในอนาคต รRวมกันไดT
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