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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเอกสารประเภทเสียงต่างๆ ของ

ห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 2. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง 
ผลการวิจัยพบว่า (1)  ข้อมูลเสียงได้รับการแปลงสภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลบ้างแล้ว แต่ข้อมูลเมทา
ดาทาของแฟ้มข้อมูลเสียงดิจิทัลยังมีจ านวนน้อย มีเพียงข้อมูลที่ได้จากเทปต้นฉบับเท่านั้น    (2) 
การศึกษาระบบซอฟต์แวร์ ResCarta สามารถจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียงที่แปลงสภาพเป็น
ดิจิทัลได้ดี   การใช้งาน ResCarta  มีโปรแกรมย่อยเป็นเครื่องมือส าหรับงานแต่ละชนิด เช่น งาน
สร้างเมทาดาทา งานสร้างคอลเล็กชัน เป็นต้น การใช้งานค่อนข้างสะดวกและเป็นขั้นตอน  ในส่วน
ของการให้บริการ ResCarta ให้บริการผ่านเว็บ แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ 1) ส่วนให้บริการผู้ใช้ และ 2) 
ส่วนผู้บริหารเว็บ มีเครื่องมืออ่านเอกสารเช่น เครื่องมืออ่านเอกสาร PDF เครื่องมือฟังไฟล์เสียง MP3 
มีเครื่องมือช่วยสร้าง Thumbnails ให้วัตถุดิจิทัล เป็นต้น หลังจากนั้นน าระบบที่พัฒนาขึ้นไปสาธิต
ให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องเพื่อประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินพบว่า  ความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

61903201 : Major ARCHIVES AND CULTURAL HERITAGE INFORMATION MANAGEMENT 
Keyword : Digital Archives, Audio Archives 

MS. NOY PHALY : AUDIO ARCHIVES MANAGEMENT: A CASE STUDY OF SOUND 
LIBRARY,SILPAKORN UNIVERSITY THESIS ADVISOR :  JUTHARAT CHANGTHONG, Ph.D. 

This research is twofold, firstly to study the preservation practice of audio 
archives of Sound Library at Silpakorn University, and secondly to propose a practical 
guide for the audio archives management. The result shows that (1) the original 
media were transferred to newer media in both analog and digital files, but the 
metadata were limited which derived from the original recordings; (2) the study of 
ResCarta as a tool for the management of digitized files shows a convenient way, for 
example, to construct metadata and organize a collection. ResCarta has a set of 
tools which is ordered from making a metadata to publishing a web service. The web 
site generated by ResCarta contains two sections for users and administrators. In the 
user section, ResCarta offers a PDF viewer and a MP3 player for audio files. In the 
administrative section, ResCarta offers a thumbnail image generator. The satisfaction 
of the tool output, assessed by the experts in the Sound Library, is high 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 เอกสารจดหมายเหตุ (Archives) คือ เอกสารทุกรูปแบบที่หน่วยงานหรือบุคคลผลิตขึ้นใน
การปฏิบัติงานแต่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว รวมถึงเอกสารส่วนบุคคลที่ได้รับมอบจากบุคคลส าคัญ 
เอกสารจดหมายเหตุมีความส าคัญในฐานะการใช้เป็นหลักฐานแสดงภารกิจ การด า เนินงาน ประวัติ
ของหน่วยงาน เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญา และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติ  (ส านัก
จดหมายเหตุแห่งชาติ 2551) 
 เอกสารจดหมายเหตุแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
อักษร 2) เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่  แผนผัง 3) เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุ
คอมพิวเตอร์ (Machine-Readable Archives) เป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลไว้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่น ซีดี วีซีดี และ 4) เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Adio-Visual Archives) เป็นเอกสารที่สื่อ
ความหมายด้วยภาพหรือเสียง เช่น สไลด์ ฟิล์มภาพยนตร์ และ แถบบันทึกเสียง เป็นต้น (วีระศักดิ์ 
ตันติศักดิ์ชัยชาญ 2549) 
 เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทเสียง เป็นจดหมายเหตุประเภทที่มีความส าคัญไม่น้อย
กว่าจดหมายเหตุประเภทอ่ืน เพราะเป็นตัวแทนสิ่งบันทึกเรื่องราวต่างๆ ตัวอย่างเช่น แนวทางการ
จัดท าจดหมายเหตุของพิพิธภัณฑ์เขตหก (The District Six Museum) ที่ข้อมูลเสียงสามารถเป็น
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวงดนตรีประเภท marimba ในเมืองเคปทาวน์ หรือเป็นตัวแทนบอกเล่า "ความ
เป็นผิวสี"  บอกเล่าเรื่องราวของคนแอฟริกันในเคปทาวน์ เป็นสิ่งบันทึกอิทธิพลทางดนตรีบันทึกความ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของสาธารณชนให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากข้ึนเพราะบันทึกไว้ทั้งภาพ-เสียง (ชีว
สิทธิ์ บุณยเกียรติ 2554)  
 อย่างไรก็ตาม เอกสารจดหมายเหตุเสียงก็ประสบปัญหาการช ารุดเสื่อมสภาพเช่นเดียวกันกับ
เอกสารจดหมายเหตุประเภทอ่ืนๆ เพราะวัสดุส่วนใหญ่ท าจากอินทรียวัตถุ เช่น กระดาษ พลาสติก 
เป็นต้น ซึ่งไม่คงทน อาจช ารุดเสียหายได้ง่าย โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงเฉลี่ย 
25-30 องศาเซลเซียสเกือบตลอดปี ท าให้วัตถุบางชนิดขยายตัว หดตัวสลับกัน เมื่อเวลาผ่านไปนาน
เข้าอาจท าให้เกิดการแตกร้าง โก่งงอ เสื่อมสภาพรุนแรง หรือหากวัสดุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ได้ง่าย เช่น แถบบันทึกเสียง ก็มีความจ าเป็นต้องเก็บรักษาในที่มีอุณหภูมิต่ า ดังนั้น จึงต้องมีการดูแล
อย่างถูกต้องเพ่ือยืดอายุการใช้งานออกไปให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ (พิมพร เอ่ียมจ้อย 2556)  
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 ห้องสมุดเสียงมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานภายใต้ในการดูแลของ ส านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ห้องสมุดเสียง (Sound Library) เป็น
ห้องสมุดเสียงแห่ งแรกในประเทศไทย จัดเก็บเทปเสียงต่างๆ ไว้ส าหรับการศึกษาค้นคว้า  
ประกอบด้วยเสียงต่างๆ 5 ประเภท ได้แก่ 1) พระสุรเสียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 2) วัฒนธรรมประเพณีและศาสนา 3) การ
พูด 4) การแสดง และ 5) บทเรียน โดยเทปเสียงและข้อมูลเสียงเหล่านี้ เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ปัจจุบันห้องสมุดเสียงไม่มีอยู่แล้ว แต่มีการจัดเก็บอุปกรณ์บางชิ้นไว้เพ่ือการศึกษาค้นคว้า 
และจัดท าให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้บริการเป็นฐานข้อมูลเสียง (Klomchaikhow 2021) 
 ปัจจุบันการบันทึกเสียงดิจิทัลช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นออนไลน์ได้และ
เข้าถึงทรัพยากรเสียงเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การบริการของห้องสมุดสาธารณะดิจิทัลของ
สหรัฐอเมริกา (The Digital Public Library of America -DPLA) ใช้ระบบสืบค้นที่สามารถกรอง
ข้อมูลได้หลายชั้น ท าให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว และยังเชื่อมตรงไปยังต้น
แหล่งข้อมูล พร้อมแสดงภาพ สื่อมีเดีย และข้อมูลเมทาดาทาที่มีการให้รายละเอียดเอาไว้อีกด้วย 
(Aroonpiboon 2013) 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจการศึกษาแนวทางเพ่ือจัดการสงวนรักษาข้อมูลเสียงเพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมกับการจัดการชุดข้อมูลเสียงที่มาจากห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการยืดอายุของข้อมูลส าคัญให้ยาวนานเท่าท่ีจะท าได้ และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับการ
ค้นคว้าแก่ผู้สนใจศึกษาอีกด้วย 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย   

 การวิจัยเรื่อง การจัดการจดหมายเหตุเสียง: กรณีศึกษาห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเอกสารประเภทเสียงต่างๆ ของห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 2. เพ่ือน าเสนอแนวทางการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง  

3. ขอบเขตด้านการวิจัย  

  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะชุดข้อมูลเสียงจากห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ก าลั งใช้งานอยู่  และศึกษาแนวทางการจัดการเอกสารเสียง ของห้องสมุดเสียง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น โดยผู้วิจัยไม่ด าเนินการต่อไปถึงขั้นการทดสอบการใช้งานของผู้ใช้งาน
ทั่วไป   
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4. ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 1. ได้ทราบการจัดการห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นห้องสมุด เสียงแห่งแรก
ของประเทศไทย 
 2. ได้แนวทางการจัดการข้อมูลเสียงและด้านการสงวนรักษาข้อมูลเสียง  

5. นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การจัดการจดหมายเหตุเสียง หมายถึง การจ าลองการพัฒนาคอลเล็กชันของห้องสมุดเสียง  
การศึกษาและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่คัดเลือกไว้เพ่ือน ามาจ าลองการพัฒนาระบบ 
 ชุดข้อมูลห้องสมุดเสียง หมายถึง เสียงต่างๆ ที่ห้องสมุดเสียงจัดเก็บ และบันทึกไว้ส าหรับ
ให้บริการต่อผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้เลือชุดข้อมูลเสียง พระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศรมหาภูมิพลอดุลยชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ซึ่งประกอบไปด้วยพระราชด ารัสและพระ
บรมราโชวาท  
 การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อระบบที่พัฒนาขึ้น 
  



  4 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

1 เอกสารจดหมายเหตุ 

1.1 ความหมายของเอกสารจดหมายเหตุ  
จดหมายเหตุตามหลักวิชาการตรงกับค าว่า “Archives” และมีผู้นิยามไว้หลายหลาก (สมสรวง 

พฤติกุล 2539) เช่น 
 ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร (2559:3–4) นิยามจดหมายเหตุไทยเดิม 
หมายถึงหนังสือบอกข่าวคราวที่เป็นไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นเป็นรายวัน เป็น
เหตุการณ์ที่ผู้จดบันทึกเห็นว่าส าคัญสมควรจะจดจ าไว้ ธรรมเนียมการจดบันทึกเหตุการณ์นี้มีมาแต่
สมัยโบราณเกิดราชส านัก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปกครอง พระมหากษัตริย์ทรง พระกรุณาโปรด
เกล้าฯ  ให้อาลักษณ์จดบันทึกของเหตุการณ์บ้านเมือง และปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ส าคัญ นอกจาก
ในราชส านักแล้วยังมีจดหมายเหตุที่เขียนโดยบุคคล ซึ่งมักจะเป็นบันทึกเรื่องราวของตนเอง (Diary) 
ฯลฯ จดหมายเหตุตามความหมายดั้งเดิมนี้ซึ่งเป็นเอกสารรูปลักษณะเช่นเดียวกันกับพระราช
พงศาวดาร ต่าง ๆ ค าให้การบันทึกประจ าวัน ฯลฯ  ซึ่งเอกสารเหล่านี้ได้มีการรวบรวม ช าระ และ
เผยแพร่เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
 ตัวอย่างของจดหมายเหตุของโบราณ ได้แก่ จดหมายเหตุโหร จดหมายเหตุศาสตราคม 
จดหมายเหตุจีน ว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ จดหมายเหตุของหมอบรัดเลย์ 

 จดหมายเหตุในความหมายตามหลักวิชาการสากลของการด าเนินงานจดหมายเหตุ (Ellis 
1993:463)  ตรงกับค าว่า Archives  ในภาษาอังกฤษ ซึ่งความหมาย 3 ประการ คือ 

1. เอกสารต้นฉบับ (Original) ซึ่งกระแสการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ ส่วนราชการหรือ 
เอกสารส่วนบุคคล ที่ผ่านการวินิจฉัย ว่ามีคุณค่าสมควรเก็บรักษาไว้ตลอดไป เอกสารส าคัญนี่
เรียกว่า เอกสารจดหมายเหตุ (Archives Material) 
2. หน่วยงานหรือสถานที่ที่มีหน้าที่ในการรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา และให้บริการเอกสาร
จดหมายเหตุเรียกว่า หน่วยงานจดหมายเหตุ (Archives Agency) 
3. อาคาร หรือส่วนของอาคารที่ เก็บเอกสารจดหมายเหตุ เรียกว่า หอจดหมายเหตุ 
(Archives Repository)  
Williams (2006:4) อธิบายความหมายว่า จดหมายเหตุหมายถึงเอกสารที่มีคุณค่าควรแก่

การเก็บรักษาในระยะยาว เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิง หรือเพ่ือสร้างคุณค่าให้กับการวิจัย 
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International Council on Archives (ICA) (2016) อธิบายความหมายว่า “Archives” 
หอจดหมายเหตุ เป็นผลพลอยได้จากกิจกรรมของมนุษย์ที่คงไว้ซึ่งคุณค่าในระยะยาว และสร้างข้ึนโดย
บุคคลและองค์กรในระหว่างการด าเนินธุรกิจ และเป็นหน้าต่างสะท้อนถึงเหตุการณ์ในอดีต เอกสาร
เหล่านี้มีรูปแบบที่หลากหลายรวมถึง การเขียน ภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหว เสียง ดิจิทัล และแอนะล็อก 
หอจดหมายเหตุจัดขึ้นโดยสถาบันของรัฐและเอกชนและบุคคลต่าง ๆ ทั่วโลก จดหมายเหตุมีคุณค่าต่อ
สังคม ต้องเป็นทรัพยากรที่ เชื่อถือได้  และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  Authenticity, Reliability, 
Integrity, และ Usability  

The Society of American Archivist (Pearce-Moses 2005:30 in ยวิญฐากรณ์  ทอง
แขก, 2561, p.25) อธิบายความหมายว่า “Archives” หมายถึง 

1. วัตถุใด ๆ (Materials) ที่จัดท าขึ้นหรือรับไว้โดยบุคคล ครอบครัว องค์กรภาครัฐและ
เอกชนในด าเนินกิจกรรม และได้เก็บรักษาไว้ เนื่องจากสารสนเทศ ที่บันทึกไว้มีคุณค่า
ต่อเนื่องหรือเป็นหลักฐานเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดท า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัตถุเหล่านั้นได้รับการเก็บรักษาไว้โดยใช้หลักการจัดเรียงเอกสารตามแหล่งก าเนิด(principle 
of provenance) หลักการจัดเรียงเอกสารแบบคงรูปแบบเดิม (original order) และการ
ควบคุมการรวบรวมให้เป็นเอกสารที่จัดเก็บไว้ตลอดไป 
2. ฝ่ายหรือแผนก (the division) ภายในองค์กรที่รับผิดชอบในการสงวนรักษาเอกสารที่มี่
คุณค่าต่อเนื่องของหน่วยงาน 
3. องค์กรหรือหน่วยงาน (an organization) ที่รวบรวมเอกสารของบุคคล ครอบครัว หรือ
องค์กรอื่น ๆมาจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุ 
4. ศาสตร์ทางวิชาชีพหรือวิชาการ(professional discipline) ทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากร และองค์จดหมายเหตุ 
5. อาคารหรือส่วนของอาคาร (the building) ที่เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุ 
6. ชุดเอกสาร (a published collection)ทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นฉบับวารสาร  
State Archives and Record Authority of New South Wales (2018) ป ร ะ เ ท ศ

ออสเตรเลียนิยามความหมายของ “Archives” ว่าเป็นเอกสารที่ได้รับการประเมินคุณค่าว่ามีคุณค่า
อย่างต่อเนื่อง และอธิบายค า “Archive” ว่า คือเอกสารที่มีคุณค่าทั้งหมดขององค์กรหนึ่ง หรือบุคคล
หนึ่ง  

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ (2556:1) ความหมายของ “Archives” หมายถึง
เอกสารที่สิ้นกระแสการใช้งานและได้รับการประเมินคุณค่าว่าควรแก่การเก็บรักษา และการอนุรักษ์ไว้
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เพ่ือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติ และเพ่ือประโยขน์ในการศึกษา การค้นค้วา 
หรือการวิจัย ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดท าทะเบียนไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ 

โดยสรุป ความหมายของจดหมายเหตุหลักวิชาการ หมายถึง เอกสารของหน่วยงานของรัฐ 
สถาบันเอกชน รวมถึงครอบครัว และเอกสารที่แต่ละบุคคลผลิตขึ้น หรือรับไว้ในการปฏิบัติงาน หรือ
ในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งรูปแบบของเอกสารจะแตกต่างกันไปตามเนื้อหา หรือวัตถุที่ใช้สร้างเอกสาร 
เช่น เอกสารที่บันทึกบนกระดาษ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ แถบบันทึกเสียง สื่อบันทึก
ทางคอมพิวเตอร์ อาทิ ซีดี ดีวีดี ยูเอสบี ดิสก์ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ เอกสารเหล่านี้เนื้อมีการใช้จนสิ้น
กระแสการการใช้งาน หรือแม้จะยังอยู่ในกระแสการปฏิบัติงานแต่ได้รับการประเมินคุณค่าว่าสมควร
อนุรักษ์ไว้ อันเนื่องมาจากมีคุณค่าต่อเมื่อง หรือคุณค่าถาวรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเป็น
พยานหลักฐาน ด้านการบริหาร ด้านการเงิน หรือด้านการศึกษาค้นคว้าและท าวิจัย จึงคัดเลือกและ
จัดเก็บรักษาเป็นเอกสาร (ยวิญฐากรณ์ ทองแขก 2561:26) 
1.2 ความส าคัญของเอกสารจดหมายเหตุ 

เอกสารจดหมายเหตุเป็นทรัพยากรสารสนเทศขั้นปฐมภูมิ จึงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และ
ถือเป็นสินทรัพย์ของผู้ครอบครอง ความส าคัญของจดหมายเหตุสามารถสะท้อนจากการใช้งานใน
รูปแบบต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ (ยวิญฐากรณ์ ทองแขก 2561:27)  

1.2.1. ใช้เป็นหลักฐานในทางกฎหมาย การอ้างอิงและการศึกษาวิจัย รวมถึงใช้ตรวจสอบ
ความโปร่งใสการบริหาร หรือธรรมาภิบาลขององค์กร 

1.2.2. ใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานหรือใช้เป็นบทเรียนเพ่ือให้การท างานในปัจจุบันราบรื่น 
หรือใช้ประกอบการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 

1.2.3. ใช้ส่งต่อภูมิปัญญาของมนุษย์ (Human intellectual) จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เป็น
ส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของสังคมและชาติ (social and nation cultural heritage) โดย
อาจมีการน าเอกสารจดหมายเหตุมาแปลงสภาพใหม่ อาทิ หนังสือ วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร รายการวิทยุและโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น หรือปรับเปลี่ยนสื่อบันทึกใหม่ เช่น ซีดี ดีวีดี 
ฐานข้อมูลออนไลน์ ค าบอกเล่า เป็นต้น เอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าใจเรื่องราว 
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี แบบแผนที่ปฏิบัติ และการสร้างสรรค์ของ
คน องค์กรและสังคมท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ  

ด้วยเหตุนี้เอกสารจดหมายเหตุจึงมีความส าคัญในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิ
ปัญญา ที่บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ ที่รักษาความจริงในฐานะหลักฐานการกระท าหรือด าเนินการ และ
มีเนื้อหาไร้ขอบเขต โดยอาจจัดประเภทตามสาขาทางวิชาการได้ เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ด้าน
รัฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์ เป็นต้น ข้อมูลชั้นปฐมภูมิที่บันทึกในเอกสารจดหมายเหตุ
จึงช่วยให้คนรุ่นหลังสามารถศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้วยข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในอดีต เพ่ือประโยชน์ใน
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วันนี้และวันข้างหน้า (Schellenberg 1956:3–8, สมสรวง พฤติกุล, 2539, pp. 7-8 in ยวิญฐากรณ์ 
ทองแขก, 28)  
1.3 ประเภทเอกสารจดหมายเหตุ 

ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร (2559:5)  เอกสารจดหมายเหตุ มีรูปลักษณ์
และระยะเวลาที่ไม่จ ากัด ทั้งนี้เป็นไปตามพัฒนาการของเทคโนโลยี ที่น ามาใช้ผลิตวัสดุสื่อสาร เช่น 
สมัยโบราณจารึกข้อความ สื่อสารบนวัตถุดินเหนียว ศิลา ไม้แผ่นหนัง ใบลาน แผ่นเงิน แผ่นทอง ฯลฯ 
ต่อมาพัฒนาเป็นกระดาษ ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบแม่เหล็ก วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ส านักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรได้จ าแนกประเภท เอกสารจดหมายเหตุ (ยวิญฐากรณ์ ทองแขก 
2561:28) ได้นี้ 

1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives) คือ เอกสารที่สื่อ
ข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่ค านึงถึงสื่อที่ใช้ ตัวอย่างเช่น ศิลาจารึก เอกสารการ
ประชุม จดหมายเหตุ โปสการ์ด เป็นต้น  
2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio-Visual Archives) คือ เอกสารที่ไม่ใช่ลายลักษณ์
อักษรแต่สามารถเข้าใจได้เนื่องจากสะท้อนข้อมูลที่รับรู้ได้ด้วยสมอง สัมผัสและประสบการณ์ 
เช่น ภาพถ่าย หรือเสียง เป็นต้น 
3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง ( Cartographic Archives) หมายถึงเอกสาร
ที่ใช้ลายลักษณ์อักษรผสมผสานกับลายเส้น สัญลักษณ์ เพ่ือจ าลองความจริงบนโลก  ได้แก่ 
แผนที่ พิมพ์เขียว แผนผังต่าง ๆ 
4. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  (Machine Readable Archives) 
หมายถึงเอกสารทั้ง 3 ประเภทข้างต้น แต่จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลในระบบคอมพิวเตอร์ 
สามารถอ่าน มองเห็นหรือรับฟังได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
นอกจากนี้ การจ าแนกประเภทเอกสารจดหมายเหตุยังขึ้นอยู่กับมุมมอง และบริทที่ใช้เป็น

เกณฑ์การแบ่ง ดังตัวอย่าง 
1. การแบ่งตามประเภทวัสดุที่ใช้บันทึกข้อมูล สามารถแบ่งเอกสารจดหมายเหตุได้เป็น 5 
ประเภท (ยวิญฐากรณ์ ทองแขก 2561:29) ดังนี้ 

1.1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทกระดาษ  
1.2. เอกสารจดหมายเหตุประเภทฟิล์ม ได้แก่ฟิล์มที่อ่านได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องฉาย 
และฟิล์มเนกาทีฟ เช่น ภาพยนตร์ ภาพนิ่ง ภาพเลื่อน วัสดุย่อส่วน และภาพเนกา
ทีฟ เป็นต้น 
1.3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแถบแม่เหล็ก เช่น แถบวีดีทัศน์  และ แถบ

บันทึกเสียงเป็นต้น 
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1.4. เอกสารจดหมายเหตุประเภทดิจิทัล เป็นเอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัลโดยใช้สื่อจัดเก็บต่างกัน เช่น ใช้แสงเลเซอร์ลงบนแผ่นจากแม่เหล็ก 
หรือแถบแม่ เหล็ก เช่น  แผ่น เก็บข้อมูล  และซีดี -รอม การบันทึกข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ลงฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น 
1.5. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุอ่ืน ๆ เป็นเอกสารจดหมายเหตุที่บันทึกข้อมูล
โดยใช้การเขียน ขูดขีด หรือวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนวัสดุนั้น ๆ เช่น ศิลา
จารึก แผ่นเงิน แผ่นทอง ไม้ กระดูก ผ้า หนัง และใบลาน เป็นต้น (สมสรวง พฤติกุล 
2539:19 in ยวิญฐากรณ์ ทองแขก, 2561, p.28)  

2. การแบ่งตามสถาบันผู้ผลิตเอกสาร สามารถแบ่งเอกสารจดหมายเหตุเป็น 4 ประเภท คือ 
2.1. เอกสารจดหมายเหตุทางราชการ สร้างขึ้นโดยรัฐบาลหรือหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น เช่น ระเบียบราชการ เอกสารค าสั่ง บันทึกข้อความ เป็นต้น 
2.2.  เอกสารจดหมายเหตุของสถาบัน หรือองค์กร มักเป็นกึ่งราชการ เช่น เอกสาร
พรรคการเมือง สถาบัน องค์กร การกุศล สมาคมทางวิชาการ มูลนิธิ เป็นต้น 
2.3.  เอกสารจดหมายเหตุของกลุ่มธุรกิจ เช่น เอกสารจากบริษัทห้างร้านธุรกิจ มัก
เป็นเอกสารส่วนบุคคล แต่มีส่วนเกี่ยวของกับผลประโยชน์ของประชาชน เอกสารผล
ประกอบการ เป็นต้น 
2.4. เอกสารจดหมายเหตุของตระกูล หรือส่วนบุคคล เป็นเอกสารส่วนบุคคลแต่อาจ
รับเข้าเก็บรักษาในหอจดหมายเหตุได้ถ้ามีคุณค่าต่อสาธารณชน หรือเป็นบุคคล
ส าคัญ 

3. การแบ่งตามแหล่งที่มา สามารถจ าแนกเอกสารจดหมายเหตุได้ 2 กลุ่ม คือ 
3.1.  เอกสารจดหมายเหตุองค์กร (public archives or institutional archives)  
หมายถึงเอกสารที่เกิดจากการด าเนินงานภายในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและมี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น แผนงาน โครงการ เป็นต้น เอกสารอาจเป็นต้นฉบับ
ดั้งเดิมหรืออาจแปลงสภาพเป็นเอกสารดิจิทัล ในปัจจุบันมีเอกสารดิจิทัลแต่ก าเนิด
ด้วย 
3.2. เอกสารจดหมายเหตุส่วนบุคคล หรือเอกสารจดหมายเหตุ เฉพาะเรื่อง 
(personal papers or special archives collection) หมายถึงเอกสารที่เกิดขึ้น
นอกเหนือจากระบบงาน  การรวบรวมเอกสารประเภทนี้จึงมีขอบเขตไม่แน่นอนและ
บางกรณีต้องมีกระบวนการจัดหา  เอกสารส่วนบุคคลเป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับตัว
บุคคล ครอบครัวหรือพงศาวลี อาจอยู่ในรูปแบบไดอารี่ หรือเว็บบล็อก ส่วนเอกสาร
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จดหมายเหตุเฉพาะเรื่องเป็นเอกสารที่รวบรวมขึ้นภายใต้แนวคิดหนึ่ง เช่น จดหมาย
เหตุชุมชน จดหมายเหตุพรรคการเมือง จดหมายเหตุกรุงศรี เป็นต้น 

 
2. ห้องสมุดเสียงมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2.1 โครงสร้างองค์กร 
 ห้องสมุดเสียงเป็นคอลเล็กชันจดหมายเหตุภายใต้การดูแลของหอสมุด วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีพ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้แบ่งหน่วยงานภายในของ
ส านักหอสมุดกลาง ออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ 
 1.ส านักงานส านักหอสมุดกลาง มีหน่วยงานย่อย 2 งาน ได้แก่ 
  1.1 งานบริหารและทรัพยากรองค์การ 
     1.2 งานนโยบายและนวัตกรรม 
 2.ฝ่ายงานหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีหน่วยงานย่อย 2 งาน ได้แก่ 
  2.1 งานบริการสารสนเทศ 
  2.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
  3. ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ มีหน่วยงานย่อย 2 งาน ได้แก่ 
  3.1 งานบริการสารสนเทศ 
  3.2 งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
 4. ฝ่ายหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
2.2 หน่วยงานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ตามโครงสร้างองค์กรใหม่ในปีพ.ศ. 2562 จะพบว่าไม่มีหน่วยงานจดหมายเหตุ แต่อย่างไรก็
ตามยังมีบุคลากรดูแลเอกสารจดหมายเหตุห้องสมุดเสียงจากส านักงานส านักหอสมุดกลางและฝ่าย
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์งานจดหมายเหตุ ได้แก่ 

1. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บดูแลรักษา จัดท าเครื่องมือช่วยค้นเอกสาร / สิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ 
และวัสดุที่มีความส าคัญต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. เพ่ือรวบรวมและบันทึกเหตุการณ์ที่มีความส าคัญต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร   ได้แก่ เกียรติ
ประวัติ ชื่อเสียง ผลงานของหน่วยงาน และบุคลากรในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือให้บริการ และเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกทั่วไป  เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน และ
การศึกษาค้นคว้าวิจัย 
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3. มาตรฐานทางจดหมายเหตุ 
3.1 มาตรฐานทางเทคนิค 

มาตรฐานหลายประการที่ เกี่ยวข้องกับเสียงดิจิทัล ส าหรับ  ผู้ผลิตซีดี (CDs)  ก าหนด
มาตรฐาน 44.1 kHz sample rate ด้วยไฟล์ 16 bit ตามความจริงที่ว่าความถี่สูงสุดที่บันทึกได้คือ
ครึ่งหนึ่ งของ sample rate นี่หมายถึงการบันทึก 44.1  kHz จะรองรับความถี่สูงสุด 22 kHz 
เนื่องจากมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถได้ยินเสียงที่สูงกว่า 20 kHz อุตสาหกรรมเพลงใช้ 44.1 kHz 
sampling rate ส าหรับบันทึกเสียงดิจิทัลโดยรู้ว่าจะจับเสียงทั้งหมดที่มนุษย์ได้ยิน  (CARLI Digital 
Collections Users’ Group 2020) 

เสียงดิจิทัลส าหรับใช้ในห้องสมุดและสถาบันทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับการ
รักษาคุณภาพเสียงและเสียงในรูปแบบดิจิทัลจากแหล่งสัญญาณแอนะล็อก(analog source) ควรใช้ 
sample rate และ bit depth ที่สูงขึ้น ความสูงของ bit-depth ขึ้นช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเสียง
ในไฟล์ดิจิทัลได้มากขึ้นรวมถึงรองรับช่วงไดนามิก (dynamic range) มากขึ้น จากเหตุผลเหล่านี้
มาตรฐานปัจจุบันส าหรับการบันทึกข้อมูลดิจิทัลของการบันทึกแบบแอนะล็อกก าหนดให้ sample 
rate เป็น 96 kHz ที่มีความลึก 24 bit depth 

ไฟล์เสียงหลัก (Master audio) ควรได้รับการบันทึกโดยไม่บีบอัด(uncompressed) และอยู่
ในรูปแบบไฟล์ที่ใช้กัน format ด้วยมีโอกาสสูงสุดที่จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ประเภทไฟล์ 
WAV PCM พัฒนาโดย Microsoft สามารถอ่านได้โดยโปรแกรมซอฟต์แวร์เสียงส่วนใหญ่ Broadcast 
WAV (BWF) เป็นส่วนขยายของไฟล์รูปแบบ WAV PCM ที่มีข้อมูลเมทาดาทาในส่วนหัวของไฟล์ 
รูปแบบ AIFF ของ Apple Computer แม้ว่าจะน้อยกว่า WAV และ BWF ก็ตาม ในรูปแบบเหล่านี้ 
WAV PCM หรือ WAV BWF เป็นที่ต้องการส าหรับการจัดเก็บระยะยาวและความยืดหยุ่นสูงสุด และ 
AIFF ก็เช่นกันก็ยอมรับได้ 
3.2 เมทาดาทา 

ข้อมูลเมทาดาทา (Metadata) จ าเป็นในการอนุรักษ์ไฟล์เสียงดิจิทัล โดยข้อมูลเมทาดาทาจะ
ช่วยอธิบายลักษณะเฉพาะของไฟล์ดิจิทัล เช่น ชื่อไฟล์  รหัสประจ าไฟล์ ชื่อผู้แสดง หรือชื่องานแสดง
ข้อมูลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญรูปแบบของการบันทึกไฟล์ต้นฉบับ และวิธีการเล่นไฟล์ต้นฉบับ
รวมถึงข้อมูลเมทาดาทาที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ประเภทของส าเนาดิจิทัลที่สร้างขึ้น อาทิ ไฟล์ต้นฉบับ 
ไฟล์ต้นฉบับที่ลดเสียงรบกวน  ไฟล์ส าหรับให้บริการ สถานที่เก็บข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างไฟล์
ดิจิทัลและเอกสารกายภาพ รวมถึงวิธีสร้างไฟล์ดิจิทัล ข้อมูลทั้งหมดนี้มีความส าคัญต่อความสามารถ
ในการค้นหาสิ่งที่เรามีตั้งแต่เริ่มต้นในระยะยาวเพ่ือแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ดิจิทัลในอนาคตโดยอัตโนมัติ 
การรวบรวมข้อมูลเมทาดาทาอย่างถูกต้องแม้จะใช้เวลาและความอุตสาหะแต่ก็เป็นสิ่งจ าเป็นเพราะ
การอนุรักษ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากข้อมูลเมทาดาทา (There is no preservation 
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without metadata) การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการอนุรักษ์ไฟล์เสียงจะต้องมีการสื่อสารอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างนักอนุรักษ์ และช่างเทคนิคเพ่ือพัฒนาความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณค่าของการ
อนุรักษ์และสิ่งที่นักอนุรักษ์ต้องการ การสื่อสารเช่นนี้ช่วยให้ได้ซอฟต์แวร์ที่การจัดการไฟล์ได้รวดเร็ว
และลดความผิดพลาดจากคนในกระบวนการอนุรักษ์ (Casey and Gordon 2007:60–61)  

3.2.1 ประเภทของเมทาดาทา 
3.2.1.1 เมทาดาทาฝังในไฟล์  ใช้ส าหรับซอฟต์แวร์เพ่ือประมวลท างาน 
3.2.1.2 เมทาดาทาภายนอก  ใช้ส าหรับสืบค้น (Casey and Gordon 2007:62–
64) ประกอบด้วย 
 3.2.1.2.1 เมทาดาทาส าหรับอธิบาย  ข้อมูลอาจอยู่ในรูปแบบ MARC หรือ 

MODS 
3.2.1.2.2 เมทาดาทาส าหรับการจัดการสิทธิ์  ส่วนนี้ให้เจ้าของเอกสาร
ก าหนดรูปแบบเอง 
3.2.1.2.3 เมทาดาทาเชิงเทคนิค ได้แก่ ความเร็วส าหรับเล่นเทป อัตราการ
ชัก (Sample Rate), ความยาวของหน่วยข้อมูล (Word Length) การลด
เสียงรบกวน ฯลฯ 
3.2.1.2.4 เมทาดาทาแสดงแหล่งก าเนิด ให้ข้อมูลเกี่ยวประวัติในการ
ประมวล แปลงสภาพ โอนย้ายเป็นรูปแบบใหม่หรือสื่อใหม่ กระบวนการลด
เสียงรบกวนที่ใช้ หรือการสร้างส าเนาในรูปแบบอื่น 
3.2.1.2.5 เมทาดาทาเชิงโครงสร้าง ได้แก่  AES31-3 Archival ADL, 
Audio Object Face, Region & Stream BWF Time Stamp, PQ 
Marks, SMIL document, METS (ซึ่งจะใช้แท็ก <strucMap> เพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์ของเอกสาร) 

3.2.2 มาตรฐาน ISAD (G) 
ISAD (G) (General International Standard Archival Description) เ ป็ น

มาตรฐานสากลที่ให้แนวทางในการสร้างค าอธิบายที่ใช้ในงานจดหมายเหตุ มาตรฐานนี้
ก าหนดโดย International Council on Archives (ICA) ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 

1. ส่วนอธิบายข้อมูลบ่งชี้เอกสาร  ได้แก่ รหัสอ้างอิง ชื่อเรื่อง วันที่ ระดับ
ค าอธิบาย สื่อที่ใช้จัดเก็บมีหน่วยวัดได้ เช่น จ านวน หรือขนาด เป็นต้น 

2. ส่วนอธิบายบริบท ได้แก่ ชื่อผู้สร้าง ประวัติการจัดการเอกสาร ประวัติ
การจัดการทางจดหมายเหตุ แหล่งที่มาหรือผู้ส่งมอบ 
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3. ส่วนอธิบายเนื้อหาและโครงสร้าง  ได้แก่ ขอบเขตและเนื้อหา  ข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมินคุณค่า การท าลายและการก าหนดอายุเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับ
เอกสารที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มเติม และระบบการจัดเรียงเอกสาร 

4. ส่วนแสดงเงื่อนไขการใช้งาน ได้แก่ เงื่อนไขการอ่านเอกสาร เงื่อนไขการ
ผลิตซ้ า ภาษาที่ใช้ในเอกสาร  ลักษณะทางกายภาพและข้อมูลทางเทคนิค  และ
เครื่องมอืช่วยสืบค้น 

5. ส่วนแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ข้อมูลแสดงที่อยู่ของต้นฉบับ ข้อมูล
แสดงที่อยู่ของส าเนา ข้อมูลแสดงเมทาดาทาของวัตถุอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในพื้นที่
จัดเก็บเดียวกัน หรือที่อ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน เช่น ผู้สร้างคนเดียวกัน หรือมี
ความสอดคล้องกันในด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น)  และหมายเหตุส าหรับเผยแพร่ ซึ่ง
หมายถึงข้อมูลแสดงสื่อสิ่งพิมพ์ที่น าเอกสารไปเผยแพร่ในการใช้ การศึกษา หรือการ
วิเคราะห์ 

6. ส่วนแสดงหมายเหตุ เป็นส่วนแสดงข้อมูลที่นอกเหนือขอบเขตของส่วน
อ่ืน ๆ ที่กล่าวมา เช่น ชื่อเรียกอ่ืนของเอกสาร ข้อมูลแจ้งว่ามีส าเนาออนไลน์ เป็นต้น 

7. ส่วนแสดงการควบคุมค าอธิบาย เป็นส่วนแสดงข้อมูลว่า นักจดหมายเหตุ
คนใดเป็นผู้จัดท าค าอธิบายส่วนต่าง ๆ ข้างต้น ข้อมูลกฎเกณฑ์ในการเขียน
ค าอธิบาย เช่น ใช้ Rules for Archival Description (RAD) หรือคู่มือ เช่น Oral 
History Cataloging Manual เป็นต้น  และสุดท้ายคือข้อมูลวันที่จัดท าค าอธิบาย
และ/หรือวันที่ปรับปรุงแก้ไข 

3.2.2 มาตรฐาน EBUCore 
EBUCore เป็นเมทาดาทาเพ่ือใช้บันทึกค าอธิบายข้อมูลเสียง ตาม ITU-R BS.2076 

Audio Data Model (ADM) โดยมีชื่อเรียก คือ EBU Class Conceptual Model (CCDM) 
โดยสร้างขึ้นภายใต้กฎที่ว่า “ท าให้ง่าย ต่อยอดเพ่ือใช้กับสื่อและปรับแต่งง่าย”1 มาตรฐาน 
EBUCore จะให้ค าอธิบายเชิงพรรณาและเชิงเทคนิคเพ่ือใช้ในการพัฒนา Audiovisual 
Ontology และ การพัฒนา Linked Data  

Audio Engineering Society (AES) ได้เผยแพร่ EBUCore ภายใต้รหัส AES-60 
เพ่ือใช้ในการสงวนรักษาสื่อ  ในขณะที่ W3Cs Media Annotation ontology ได้ใช้ EBU 
Class Data Model และให้ค าแนะน าในการสร้าง mapping ไปยัง EBUCore ontology 
classes และ properties ด้วย  

                                                           
1

 Keep it simple, tailor it for media, facilitate customization. 
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ข้อดีของ EBUCore คือใช้ XML และ RDF/OWL จึงเอ้ือประโยชน์ให้นักพัฒนาได้
สร้างและใช้งานได้อย่างอิสระ (Jean-Pierre 2014)  
3.2.3 มาตรฐาน METS 

METS schema เป็นมาตรฐานส าหรับการเข้ารหัสข้อมูลเมทาดาทาเชิงพรรณาและ
ข้อมูลการจัดการ มาตรฐาน METS ก าหนดโดย METS Board โดยความร่วมมือกับ 
Network Development และ MARC Standards Office of the Library of Congress 
และเริ่มเป็นความคิดริเริ่มของ Digital Library Federation โครงสร้างเมทาดาทาเขียนด้วย
ภ าษ า  XML ตามม าตรฐ าน ของ World Wide Web Consortium (The Library of 
Congress 2020)  

องค์ประกอบของ METS มีหกส่วนมีดังนี้: หัวข้อ (header),  ค าอธิบายเมทาดาทา 
(description metadata), ข้อมูลการจัดการ (administration metadata), ข้อมูลเกี่ยวกับ
ไฟล์ (file section), ส่วนแผนที่โครงสร้าง (structural map) และพฤติกรรม (behavior 
section) เป็นตัวเลือกทั้งหมด ยกเว้นส่วนหัวข้อและแผนที่โครงสร้าง ซึ่งจ าเป็นส าหรับการ
เข้าถึงทรัพยากรดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Guenther and McCallum 2003)  

เม ท าด าท า เชิ งพ รรณ า  (description metadata) ขอ ง METS เป็ น ส่ วน ที่
บรรณารักษ์รับผิดชอบ เนื่องจากมีข้อมูลการจัดท ารายการและเครื่องมือช่วยค้นหา มีเค้าร่าง 
(schemas) หลายแบบที่สามารถใช้ส าหรับอธิบายข้อมูลเมทาดาทาซึ่งได้รับการออกแบบ
ส าหรับใช้กับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เป็นพิเศษ 

ข้อมูลการจัดการ (administration metadata) เป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับการใช้
งานและการเก็บรักษาทรัพยากรดิจิทัล ข้อมูลแหล่งที่มาจะอยู่ที่นี้ เช่น วันที่สร้างทรัพยากร 
ข้อมูลรูปแบบทรัพยากร ข้อมูลการใช้ทรัพยากร แหล่งที่มาดิจิทัล และข้อมูลลิขสิทธิ์และ
ใบอนุญาต ส่วนนี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการย้ายข้อมูลในอดีต ข้อมูลหลัก 
(master information) และข้อมูลอนุพันธ์ (derivative information) ซึ่งหมายถึงชุดข้อมูล
ที่พัฒนาขึ้นส าหรับบริบทเฉพาะ ทั้งหมดนี้มีประโยชน์ส าหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษา 

ส่วนพฤติกรรมของเอกสาร METS (behavior section) จะประกอบด้วยพฤติกรรม
ต่าง ๆ ของเอกสารซึ่งมีตัวชี้ไปยังโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันที่ใช้เพ่ือแสดงวัตถุ
ดิจิทัล เช่น ตัวพลิกหน้าหรือเครื่องเล่นเสียง หรืออาจอยู่ในรูปลิงก์ เป็นต้น ข้อมูลพฤติกรรมมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการจัดหา "ผู้เผยแพร่" ส าหรับการเข้าถึงของผู้ใช้ 

ส่ วนหั วข้ อ  กลุ่ ม ไฟล์  และส่ วนแผน โคร งสร้ าง  (header, file group and 
structural map sections) อาจอยู่ ในเอกสาร METS เท่ านั้น  โดยไม่ เปิดเผยข้อมูลสู่
ภายนอก ส่วนไฟล์ระบุไฟล์ทั้งหมดที่เป็นกลุ่ม (cluster) เช่น ภาพย่อ (thumbnails) ไฟล์
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หลักส าหรับการสงวนรักษา (archival master) ได้แก่ ไฟล์ pdf (PDF versions)และไฟล์ที่
เป็นข้อความ (text-encoded versions) เป็นต้น แผนโครงสร้างประกอบด้วยล าดับชั้น
โครงสร้างเอกสารคุณลักษณะที่ส าคัญของ METS คือ แผนที่โครงสร้างอาจชี้ไปที่ส่วนหนึ่ง
ของข้อมูลเมทาดาทาเชิงพรรณาและการจัดการจากที่ต่างๆ ในล าดับชั้นโครงสร้างของ
ทรัพยากร ท าให้สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนย่อยของทรัพยากรดิจิทัล เช่น การตัดการ
บันทึกเสียง ส่วนหัวข้อยังระบุวันที่สร้างวันที่อัปเดตและสถานภาพ (The header also 
identifiers, date created, dates updated and status) 

แพ็คเกจของ METS สามารถใช้เพ่ือรวบรวมข้อมูลเมทาดาทาของทรัพยากรดิจิทัล
เพ่ือส่งไปยังที่เก็บ ท าหน้าที่เป็นที่ส าหรับข้อมูลเมทาดาทาภายในที่เก็บข้อมูล และเป็นผู้
จัดหาข้อมูลให้กับเครื่องมือที่จัดหาทรัพยากรให้กับผู้สนับสนุน 
3.2.4 การ Mapping เมทาดาทาท่ีส าคัญ 

การเลือกมาตรฐานเมทาดาทาที่ใช้ในงานสงวนรักษาจะต้องค านึงถึงลักษณะการใช้
ประโยชน์จากผู้ใช้และผู้จัดการเอกสารเป็นส าคัญ  เมทาดาทาเป็นการจ าลองข้อมูลวัตถุใน
โลกความจริงให้อยู่ในรูปแบบค าอธิบาย หรือภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Surrogate ซึ่งจะช่วยให้
ระบบคอมพิวเตอร์รับรู้ภาวะการมีตัวตนของวัตถุบนโลกได้ อย่างไรก็ตาม แม้เมทาดาทาจะมี
หลายมาตรฐานให้เลือกใช้ ข้อมูลหลักเพ่ือใช้อธิบายวัตถุดิจิทัลยังมีความซ้ าซ้อน หรืออีกนัย
หนึ่งคือใช้แทนกันได้  ดังนั้นจึงไม่มีการตัดสินว่าเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง แต่ควร
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทข้อมูล  
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ภาพที่ 1เมทาดาทาที่ใช้ในเว็บฐานข้อมูลห้องสมุดเสียง 
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ตารางที่ 1การเปรียบเทียบเมทาดาทา 

เมท าดาท า เว็ บ

ห้องสมุดเสียง 

ISAD (G) EBUcore METS 

Title Title Title Title 

Description Scope and 

content 

Description ใช้ dmdSec และระบุรูปแบบ 

เช่น MDTYPE = “MODS” ซึ่ง

จะใช้ tableOfContents เช่น 

<xsd:element 

name="tableOfContents" 

type="unstructuredText"/> 

Date Date Date Date  

Type Scope and 

content 

Type  Mods:typeOfResource 

Format Physical 

characteristics 

and technical 

requirements 

Format  PhysicalDescription 

Identifier Ref. code Identifier  Mods:Identifier  

Language Language Language Language 

Rights Conditions 

governing 

access แ ล ะ 

Conditions 

governing 

reproduction 

Rights  Rights 
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 จากตารางจะเห็นว่าเมทาดาทาทั้งสามมาตรฐานสามารถใช้จัดการเอกสารของห้องสมุดเสียง

ได้ทั้งหมด 

4. แนวปฏิบัติส าหรับการจัดการจดหมายเหตุเสียง 

 หน้าที่รับผิดชอบหลักของหอจดหมายเหตุคือการให้บริการข้อมูลอย่างยั่งยืน ส าหรับ

โสตทัศนวัสดุมีงานส าคัญ 3 ประการ (Schüller and International Association of Sound and 

Audiovisual Archives 2005:5) ดังนี้  

 1. การรักษาสื่อบันทึกให้คงสภาพดีเสมอเพ่ือการใช้งานในอนาคต สื่อบันทึกนี้หมายรวมถึง

สื่อบันทึกข้อมูลแอนะล็อกและดิจิทัล 

 2. ระบบทางเทคนิคเพ่ือใช้เข้าถึงข้อมูล ประกอบด้วย เครื่องมืออุปกรณ์ อะไหล่ ซอฟต์แวร์

ส าหรับเปิดไฟล์หรือถ่ายโอนไปยังสื่อบันทึกใหม่ ระบบเหล่านี้ต้องการการบ ารุงรักษาและอัปเดตให้

ทันสมัยให้สอดคล้องกับปริมาณข้อมูลที่จัดเก็บ 

3. การให้บริการในลักษณะดิจิทัล อาจหมายถึงการส่งผ่านข้อมูลไปยังรูปแบบไฟล์นามสกุล

อ่ืนที่สามารถเข้าถึงได้อย่างยั่งยืน เช่น MP3 เป็นต้น ส่วนไฟล์ต้นฉบับก็ยังคงต้องเก็บรักษาไว้โดยไม่ให้

เนื้อหาข้อมูลถูกแก้ไข 

เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นในการจัดการข้อมูล และช่วยให้ท างานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

โดยทั่วไปข้อมูลด้านมรดกทางวัฒนธรรมจะอยู่ในความดูแลของห้องสมุดจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑ์

ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมโดยใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีสถาบันเหล่านี้ไม่

แสวงหาผลก าไรจากการจัดสงวนรักษา โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจการรวบรวม

ข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนมีความส าคัญส าหรับการจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มจ านวนผู้ใช้และปรับปรุงการบริการให้ดี

ขึ้นตัวอย่างเช่น การแปลงสภาพเอกสารให้เป็นดิจิทัล การให้บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

(Borowiecki and Navarrete 2017:228)       

เห็นได้ชัดว่าจดหมายเหตุเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือในปัจจุบันเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์มีบทบาทส าคัญในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุความเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดความ

เหลื่อมล้ าทางดิจิทัล (Digital divide) ระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่ก าลังพัฒนาในแต่

ละปีประเทศก าลังพัฒนามีโอกาสสูญเสียเอกสารจดหมายเหตุและมรดกทางวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital 

Heritage)  สูงกว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เนื่องจากขาดความเป็นมืออาชีพ ขาดโครงสร้าง และขาดการ
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ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่น มิได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่หรือบ ารุงรักษา

อุปกรณ์เก่า และขาดฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจความรู้ทางดิจิทัล การใช้งานอุปกรณ์และธรรมชาติ

ของวัตถุดิจิทัล สิ่งเหล่านี้สะท้อนความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมดิจิทัลจึงต้องการแหล่งเงินทุน กระบวนการส่งมอบ

และรับมอบเอกสารจดหมายเหตุ  การศึกษาอบรม และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดการ 

(Edmodson 2016:71) การจัดการข้อมูลที่ไม่ชัดเจนและขาดความเข้าใจในข้อมูลอาจจะน าไปสู่

ปัญหาในอนาคต เช่น การสูญเสียข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง

เข้าใจข้อบกพร่องปรับปรุงการจัดการและรวบรวมข้อมูลเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นถัดไป 

 ตารางเปรียบเทียบจดหมายเหตุประเภทเสียงหรือจดหมายเหตุประเภทโสตทัศน์ 

(audiovisual archives)  จดหมายเหตุทั่ วไป  (General archives ) ห้องสมุด (Library)  และ

พิพิธภัณฑ์ (Museum) เปรียบเทียบการรวมกลุ่มของสถาบันทั้งสี่ประเภทในการด าเนินการตาม

เหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมด  ซึ่งเป็นการแสดงตัวอย่างวัตถุประสงค์ของการตีความประเภทสถาบันที่มี

การร่วมมือโดยผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ (Edmodson 2016:85) 
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ตารางที่ 2การเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ของหอจดหมายเหตุ ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ 
 

 

 Audiovisual archives General archives Library Museum 

สิ่งที่เก็บ

รักษา 

รู ป ภ า พ แ ล ะ เสี ย ง ที่

เกี่ยวข้องกับงานต่าง ๆ 

การรวมกันของเอกสาร

และสิ่งประดิษฐ์ 

เอกสารที่ไม่ใช้งานแต่มี

คุณค่า ในรูปแบบต่าง ๆ 

โด ย ทั่ ว ไป จ ะมี เพี ย ง

รายการ เดี ย วและไม่

เปิดเผยต่อสาธารณะ 

เผ ย แ พ ร่ วั ต ถุ ใน

รูปแบบต่าง ๆ 

 วั ต ถุ  สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

วิ ธี ก า ร

จัดเรียง 

ระบบที่ประกอบขึ้นด้วย

รู ป แ บ บ เงื่ อ น ไข แ ล ะ

ส ถ า น ที่  (composed 

system compatible 

with format, 

condition and status) 

 

จัดเรียงตามล าดับและ

ตามผู้สร้าง 

ใช้ตามมาตรฐาน

ห้ อ ง ส มุ ด เ ช่ น 

Dewey ห รื อ  LC 

เป็นต้น  

 

ใช้ระบบที่สามารถให้

ข้ อมู ลลั กษณ ะและ

สภาพของวัตถุ  

ผู้ใช้ ขึ้ น อ ยู่ กั บ น โ ย บ า ย

สามารถท าส าเนาได้โดย

ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ ต ก ล ง

เกี่ ย ว กั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ล ะ

เงื่อนไขสัญญา 

ขึ้นอยู่ กับน โยบายข้อ

กฎหมายเงื่อนไขของผู้

บริจาคและหอจดหมาย

เหตุ 

ขึ้นอยู่กับนโยบาย

ห้องสมุดนโยบาย

ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ

ผู้เกี่ยวข้อง  

น โย บ า ย ห้ อ งส มุ ด

น โยบ ายสาธารณ ะ

และผู้เกี่ยวข้อง 

การสืบค้น ค้ น จ า ก แ ค ต ต า ล็ อ ก 

รายชื่อเอกสาร  ปรึกษา

เจ้าหน้าที ่

คู่มือการสืบค้น  สมุด

ร า ย ชื่ อ เ อ ก ส า ร 

เครื่องมือช่วยค้นอ่ืน ๆ  

ค้นจากแคตตาล็

อ ก , สื บ ค้ น ท า ง

อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต 

สอบถามเจ้าหน้าที่  

ช ม ก า ร จั ด แ ส ด ง

ปรึกษาเจ้าหน้าที ่
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4.1 อุปกรณ์ สื่อบันทึกและเครื่องเล่นก่อนยุคดิจิทัล 
 ควรเก็บรักษาไว้ 2 ชุด ชุดแรกใช้เพื่อให้บริการ ชุดที่สองเป็นชุดส าหรับสงวนรักษา และแม้ว่า
จะด าเนินการแปลงเป็นดิจิทัลแล้ว ก็ยังใช้หลักการเดียวกัน คือ ไฟล์ชุดแรกส าหรับให้บริการ และไฟล์
ชุดที่สองจะเก็บรักษาไว้โดยไม่ให้เข้าถึงได้หากไม่จ าเป็น (Anon n.d.:3) 
4.2 สื่อบันทึกแถบแม่เหล็ก 
 เมื่อข้อมูลผ่านหัวบันทึกลงแถบบันทึก ข้อมูลจะอยู่ในลักษณะคงสภาพ สัญญาณเสียงจะถูก
อ่านเมื่อใช้หัวอ่านซึ่งสมัยใหม่หัวบันทึกและหัวอ่านจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน การเก็บข้อมูลขนาด
ใหญ่อาจท าได้โดยเร่งความเร็วของเทป แต่ก็จะใช้ปริมาณเทปมากขึ้นตามไปด้วย สิ่งส าคัญในการอ่าน
ข้อมูลคือการดูแลรักษาเครื่องมือให้คงสภาพดีและรักษาหัวอ่านให้ สะอาดเสมอ สื่อบันทึกแถบ
แม่เหล็กนี้นอกจากเทปแล้ว ยังหมายถึง ฮาร์ดดิสก์ด้วย  
 

การให้บริการ ขึ้ น อ ยู่ กั บ น โ ย บ า ย 

อุป กรณ์ อ าน วยความ

สะดวกและเทคโนโลยี  

ใช้งานในอาคาร หรือ 

ผ่านอินเทอร์เน็ต 

ใช้ในห้องสมุดยืม

อ อ ก  ห รื อ ผ่ า น

อินเทอร์เน็ต 

ในสถานที่จัดแสดง 

วัตถุประสงค์

ขององค์กร 

การเก็บรักษาและการ

เข้าถึงมรดกทางโสตทัศน์  

ปกป้องเอกสารจดหมาย

เหตุ รักษ าคุณ ค่ าทาง

หลักฐานและคุณค่าทาง

ข้อมูล 

การเก็บรักษาและ

การเข้าถึงวัสดุและ

ข้อมูล 

การเก็บรักษาและจัด

แสดงสิ่งประดิษฐ์และ

ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

วัตถุประสงค์

ของผู้ใช้ 

วิจัย  ศึกษา บันเทิง และ

ธุรกิจ 

เพ่ื อห าห ลั กฐานการ

กระท าหรือธุรกรรมเพ่ือ

การวิจัย และเพ่ือความ

บันเทิง  

 วิจั ย  การศึ กษ า 

และความบันเทิง 

วิจัย การศึกษา และ

ความบันเทิง 

ผู้รับผิดชอบ นักจดหมายเหตุทางโสต

ทัศน์ 

นักจดหมายเหตุ  บรรณารักษ ์ ภัณฑารักษ์ 
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4.3 สื่อแบบ Solid State  
 หน่วยความจ าแบบ Solid State เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีกลไก มีชื่อเรียกอีกชื่อ คือ 
flash memory หรือ flash cards และใช้ในหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ SD card, USB Sticks และ 
ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD เป็นต้น ข้อมูลจะคงอยู่ในหน่วยความจ าโดยไม่ต้องใช้พลังงาน และสามารถเก็บ
รักษาข้อมูลได้ยาวนานหลายปี อย่างไรก็ตามหน่วยความจ าจะมีความเสื่อมเมื่อเกิดกระบวนการลบ
หน่วยความจ าซ้ า ๆ โดยจ านวนรอบในการเขียนและลบข้อมูลอาจอยู่ในช่วงระหว่างหลายพันครั้งถึง
หนึ่งล้านครั้ง  ข้อดีของหน่วยความจ านี้คือทนแรงกระแทกเนื่องจากไม่มีกลไกภายใน  ส าหรับอายุการ
ใช้งานนั้น ยังไม่มีข้อมูลที่แน่นอน และในงานจดหมายเหตุยังไม่ให้ความส าคัญมากนักเนื่องจากมีราคา
สูงกว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็ก  และแม้ว่า Solid State จะรักษาข้อมูลไว้ได้แม้อยู่ในสภาวะเสี่ยง 
หลักการก็ยังคงเหมือนเดิม คือ จ าเป็นต้องเก็บข้อมูล 2 ชุดเสมอ 
4.4 การเลือกสื่อบันทึก 
 เอกสารดิจิทัลอาจปลอดภัยจากภัยคุกคามเอกสารกายภาพ เช่น น้ า ความชื้น อุณหภูมิ เชื้อ
รา ฝุ่น แมลง แสง หรือความสะอาดของสื่อบันทึก  หากไฟล์ดิจิทัลจัดเก็บในแผ่นดิสก์ นอกจากปัญหา
เกี่ยวกับความเสื่อมของแผ่นแล้ว นักจดหมายเหตุยังต้องดูแลรักษาเครื่องอ่าน จานหมุน หัวอ่าน
แผ่นดิสก์ด้วย 
 ส าหรับแถบแม่เหล็ก หรือเทป นักจดหมายเหตุต้องค านึงถึงความตึงหรือความหย่อนของแถบ
บันทึก และเครื่องเล่นแถบแม่เหล็กอาจต้องมีความสามารถในการปรับความเร็วในการอ่านเทปด้วย 
การเก็บรักษาแถบเสียงควรจัดวางในแนวตั้งเพื่อป้องกันมิให้ขอบแถบบันทึกย่นหรือเป็นรอยกดทับ 
 การใช้ฮาร์ดดิสก์แบบจานแม่เหล็กจ าเป็นต้องระวังไม่ให้เกิดแรงกระแทกเพราะจะสร้างความ
เสียหายให้อุปกรณ์และข้อมูลได้  ในการอ่านข้อมูล หั วอ่านหัวอ่านจะเคลื่อนออกจากต าแหน่ง
ปลอดภัย เมื่อเกิดแรงกระแทกหัวอ่านอาจสร้างความเสียหายต่อจานแม่เหล็กที่เก็บข้อมูลได้ 
 การใช้ Solid State จะมีความปลอดภัยจากการกระแทก แต่เนื่องจากหน่วยความจ า

ประเภทนี้มีความบอบบาง  ให้มีแรงกระท ากับหน่วยความจ าโดยตรง เช่น การงอ USB stick เป็นต้น 

จะเกิดความเสียหายถาวรและไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ (Anon n.d.:2) 

4.5 แนวปฏิบัติในการสงวนรักษาดิจิทัล 

 หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้แจกแจงองค์ประกอบส าหรับการสงวนรักษาดิจิทัล 

(Anon 2016) ดังนี้ 
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1. เลือกนามสกุลไฟล์ที่ยั่งยืน กล่าวคือเป็นรูปแบบเปิดและควรเป็นข้อมูลแบบข้อความ  

เช่น DOCX, ODT ส าหรับงานเอกสาร  PDF ใช้ส าหรับเอกสารอ้างอิง  JPG, TIFF ใช้กับ

ภาพ และ WAV, MP3 ใช้ส าหรับไฟล์เสียง เป็นต้น 

2. เลือกสื่อบันทึกที่ยั่งยืน กล่าวคือให้ถ่ายโอนไปยังสื่อบันทึกใหม่เมื่อเกิดความล้าสมัย เช่น 

สมัยหนึ่งมี Zip Drive ที่มีความจุมากกว่า Floppy Disk สื่อจัดเก็บเหล่านี้ในปัจจุบันถือ

ว่ามีความจุน้อยลงและหาเครื่องอ่านได้ยากขึ้น จึงจ าเป็นต้องหาสื่อบันทึกใหม่ 

3. เลือกเอกสารเสียงที่ต้องการบันทึกให้ชัดเจน  กระบวนการนี้รวมอยู่ในการประเมิน

คุณค่าทางจดหมายเหตุ 

4. การประยุกต์ใช้เมทาดาทา หรือวิธีอ่ืน เช่น Tagging เมทาดาทาแบบฝังในไฟล์ หรือการ

จัดเก็บในโฟลเดอร์ในระบบคอมพิวเตอร์ก็ต้องการวิธีตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่ เป็นระบบที่

สัมพันธ์กับวันที่และเหตุการณ์ เพ่ือช่วยให้ค้นคืนได้สะดวกในอนาคต 

5. จัดท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตุเสียงเสมอ ทางหอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

แนะน าให้ท าเอกสารดิจิทัล 3 ชุด ในสื่อบันทึกต่างชนิดกัน และจัดเก็บในพ้ืนที่ทาง

ภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลกัน  ส าหรับการจัดเก็บเอกสารในระบบคลาวด์นั้น ทางหอจดหมาย

เหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกามองเป็นเพียงพ้ืนที่จัดเก็บทางเลือกหนึ่งเท่านั้น และไม่ควร

เชื่อมั่นว่าจะฝากส าเนาทั้งหมดไว้ในระบบคลาวด์ 

6. การโอนย้ายเอกสารดิจิทัลไปเป็นรูปแบบใหม่ เช่น จาก WAV เป็น FLAC เป็นต้น 

สามารถท าได้เมื่อมีพัฒนาการที่ช่วยรักษาคุณภาพของเอกสารให้เท่าเดิมและมีคุณสมบัติ

บางอย่างที่ดีข้ึน 

7. การจัดการข้อมูลด้วยการใช้ระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้

สะดวกขึ้น 

5. ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง 

5.1 CollectiveAccess 

CollectiveAccess เป็นระบบจัดการวัตถุดิจิทัลที่พัฒนามาจากแนวคิดการจัดการพิพิธภัณฑ์ 

ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลเมทาดาทาจึงมีลักษณะกว้างและครอบคลุมงานพิพิธภัณฑ์ เช่น มีข้อมูลประวัติการ

จัดแสดงนิทรรศการ เป็นต้น  ต่อมาได้ประยุกต์ใช้เมทาดาทาอ่ืน เช่น ISAD (G) และ EBUCore เป็น

ต้น จึงท าให้ CollectiveAccess เป็นซอฟต์แวร์ Open-source ที่ได้รับความนิยมในทวีปอเมริกา

และบางส่วนในยุโรป  วัตถุดิจิทัลจะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล MySQL ระบบ CollectiveAccess สร้าง
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โดยใช้ Zend framework และภาษา PHP ท างานผ่าน web server เช่น Apache HTTP Server 

เป็นต้น 

จากการส ารวจเบื้องต้น คอลเล็กชันห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากรใช้ Dublin Core 

เป็นเมทาดาทาค าอธิบาย ดังนั้นจึงสามารถใช้ EBUCore ที่พัฒนามาจาก Dublin Core เพ่ิมเติม

เพ่ือให้สามารถใช้อธิบายไฟล์เสียงประเภทรายการวิทยุได้ 

5.2 ResCarta 

 ResCarta เป็นระบบจัดการวัตถุดิจิทัล พัฒนาด้วยภาษา Java เมทาดาทาบันทึกใน Text 

file ในรูปแบบ XML โดยผู้พัฒนาใช้โครงสร้างการจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ซึ่งต่างจาก 

CollectiveAccess ดังนั้นเอกสารจดหมายเหตุจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ต่าง ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ซึ่งอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบเข้าถึงเอกสารได้โดยตรง  นอกจากนี้ระบบ ResCarta ยังผนวก Web 

Server ในตัวเอง จึงสามารถให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม 

โปรแกรม ResCarta Toolkit เป็นซอฟแวร์โอเพนซอร์สที่ใช้สร้างระบบจัดเก็บแฟ้มเอกสาร

ดิจิทัลโดยใช้รูปแบบไฟล์มาตรฐานแบบเปิด เช่น PDF, WAV หรือ MP4 เป็นต้น และใช้มาตรฐานเม

ทาดาทา (METS / MODS) เพ่ืออธิบายวัตถุดิจิทัล ชุดโปรแกรมประกอบด้วยการสร้างเมทาดาทา

ส าหรับวัตถุดิจิทัล  การแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเฉพาะของโปรแกรม ResCarta เพ่ือใช้ท างานกับ

โปรแกรมส่วนอ่ืนได้แก่การรู้จ าตัวอักษรในภาพผ่านการใช้โอซีอาร์(OCR)  การรู้จ าเสียงและถอดเป็น

ข้อความ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถถอดเสียงภาษาไทยได้ และการถอดเสียงภาษาอังกฤษยังมี

ความผิดพลาดอยู่ และการให้บริการเอกสารดิจิทัลผ่านเว็บ เป็นต้น  การสืบค้นภาษาไทยพบว่ายังมี

ปัญหาเนื่องจากโปรแกรมที่ใช้สร้างดัชนีค าค้นไม่สามารถตัดค าได้อย่างถูกต้อง การบันทึกข้อมูลจึงควร

บันทึกเป็นค าส าคัญ (Keyword) จึงจะให้ผลการสืบค้นดีกว่าค าอธิบายเพราะการสืบค้นค าส าคัญจะ

ให้ผลการสืบค้นดีกว่าค าอธิบายที่เขียนในลักษณะบรรยายเป็นภาษามนุษย์ ข้อดีของชุดโปรแกรม 

ResCarta Toolkit คือ ติดตั้งง่ายและใช้กับระบบ Windows, Linux และ MacOS ได้ เพราะพัฒนา

ด้วยภาษาจาวา (Java) และสามารถท างานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาทั่วไปได้เนื่องจากความ

ต้องการของโปรแกรมไม่สูงเกินเครื่องคอมพิวเตอร์บุคคล  กล่าวคือ ใช้ซีพียู ขนาดหน่วยความจ า 

(RAM) และพ้ืนที่ในฮาร์ดดิสก์ท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็สามารถท างานได้ (Anon 2020)  

ห้องสมุด Milutin Bojić ประเทศเซอร์เบียใช้ ResCarta Toolkit เพ่ือให้บริการแหล่งข้อมูล
วิจัยทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัล  ได้แก่ ข่าวท้องถิ่นและมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบเอกสาร
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ดิจิทัล ภาพ เสียงและวิดีโอ (Sagić 2019) การใช้ชุดเครื่องมือ ResCarta Toolkit ช่วยให้นักวิจัย
สามารถสืบค้นเอกสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเดินทางมายังห้องสมุด สามารถสืบค้นข่าวใน
หนังสือพิมพ์ได้รวดเร็วขึ้นจากฟังก์ชันการค้นในเอกสารที่ผ่านโอซีอาร์แล้ว สามารถคัดลอกเอกสาร
เพ่ือใช้งาน และสามารถขยายขนาดเอกสารต้นฉบับเพื่อให้อ่านได้ชัดเจนขึ้น 
5.3 หลักเกณฑ์ในการเลือกซอฟต์แวร์จดหมายเหตุ 
 5.3.1 ส ารวจความต้องการใช้ข้อมูลของบุคลากรและผู้ใช้ เพ่ือหาระบบที่รองรับมาตรฐานเม
ทาดาทาที่ต้องการ 
 5.3.2 ควรเป็นระบบ Open-source เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงานของหอจดหมายเหตุ 
 5.3.3 หอจดหมายเหตุควรเป็นเจ้าของพ้ืนที่ส าหรับจัดเก็บเอกสารดิจิทัลเอง  การเช่าพ้ืนที่ใน
คลาวด์อาจถูกมองว่าเป็นการน าเอกสารขององค์กรออกไปสู่โลกภายนอกได้ 
 5.3.4 ต้นทุนในการด าเนินงาน เช่น หากใช้ซอฟต์แวร์ Open-source เราอาจมีต้นทุนการ
ด าเนินงานสูงขึ้น เป็นต้น 
 5.3.5 ความยั่งยืนของระบบ  ระบบต่าง ๆ มีอายุตามเทคโนโลยี  ดังนั้นระบบที่ใช้งานได้จึง
ต้องมีการอัปเดตตามเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การอัปเดตบ่อยเกินอาจท าให้ระบบไม่เสถียรและไม่
น่าเชื่อถือ 
 5.3.6 การให้ความช่วยเหลือ  เนื่องจากนักจดหมายเหตุไม่สามารถพัฒนาระบบได้ทั้งหมด  
การใช้ซอฟต์แวร์ Open-source อาจได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายผู้ใช้  แต่ในทาง
กลับกันก็อาจได้ค าตอบจากผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพได้เช่นกัน  ระบบ Open-source ส่วนหนึ่งมีผู้ตอบ
ค าถามเชิงเทคนิคน้อยจึงใช้เวลานานในการแก้ไขปัญหาหนึ่ง ๆ  
 5.3.7 รองรับมาตรฐานจดหมายเหตุ อาทิ เมทาดาทา ISAD (G) หรือไม ่
 5.3.8 ให้บริการผ่านเว็บได้หรือไม่ 
 5.3.9 สามารถส่งออกข้อมูลเมทาดาทาหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้หรือไม่ 
 5.3.10 สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุดิจิทัลด้วยกันได้หรือไม่ การใช้ค าส าคัญ
ร่วมกันอาจท าให้ผลการสืบค้นมีจ านวนมากเกินความต้องการ  แต่เมื่อผู้ใช้ค้นพบเอกสารหนึ่งแล้ว 
หากมีความสัมพันธ์ของวัตถุดิจิทัล ก็จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทันที 
 5.3.11 มีความสามารถในการสร้างรายงานแสดงข้อมูลสถิติหรือไม ่
 5.3.12 มีเครดิตหรือไม่ กล่าวคือ ซอฟต์แวร์นั้นมีผู้ใช้งานหรือไม่ และผู้ใช้นั้นมีความคิดเห็น
อย่างไร 
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5.4 การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CollectiveAccess และ ResCarta 
ตารางที่ 3การเปรียบเทียบคุณสมบัติระบบซอฟต์แวร์ 

คุณสมบัติ CollectiveAccess ResCarta 

ไม่มีค่าใช้จ่าย (Free) ใช่ ใช่ 
Open-source Software ใช่ ใช่ 

ท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ใช่ เฉพาะการให้บริการสืบค้นและใช้
งาน 

จัดเก็บเอกสารภายในองค์กรได ้ ท าได้โดยใช้ฐานข้อมูล ท าได้โดยเก็บในโฟลเดอร์ 

ความถี่การอัปเดต ไม่ถ่ี ไม่ถ่ี 
มาตรฐานเมทาดาทา มี เมทาดาทาหลักให้ เลือก และ

สามารถก าหนดเมทาดาทาเองได้ 
METS 

การส่งออกข้อมูล XML XML 

การรายงานสถิติผู้ใช้ มี ไม่มี 

6. รูปแบบของเอกสารเสียง 
รูปแบบของเอกสารเสียงหรือนามสกุลไฟล์ที่ใช้อย่างแพร่หลาย เช่น WAV MP3 และ FLAC เป็นต้น 
(Scarrott 2021) 
6.1 WAV จะเขียนด้วย .wav รูปแบบ WAV จะเป็นมาตรฐานส าหรับแผ่นซีดี มีคุณภาพเสียงดีระดับ 
Hi-Res แต่ไม่ได้บีบอัด จึงมีขนาดที่ใหญ่มาก นอกจากนี้ยังรองรับเมทาดาทาที่ฝังในไฟล์จ านวนไม่มาก 
เช่น อาจมีเพียงชื่ออัลบัม ชื่อศิลปิน และชื่อเพลง เป็นต้น   
6.2 MP3 จะเขียนด้วย .mp3 เป็นรูปแบบที่นิยมมากเพราะมีขนาดเล็ก แต่ข้อเสียคือ มีการบีบอัด
ข้อมูลจึงก่อให้เกิดการสูญเสียคุณภาพของเสียง (lossy compressed format)  
6.3 FLAC จะเขียนด้วย .flac เป็นรูปแบบที่ใช้การบีบอัดแบบ lossless compression และรองรับ
คุณภาพเสียงระดับ Hi-Res แต่ใช้พ้ืนที่เพียงครึ่งหนึ่งของ WAV และสามารถบันทึกเมทาดาทาในตัวได้ 
เป็นรูปแบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี เหมาะส าหรับการให้บริการทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ไม่
สามารถท างานกับ Apple Music ได ้
6.4 รูปแบบที่แนะน าส าหรับจัดเก็บเอกสารเสียง (Henderson 2015) 
 6.4.1 รูปแบบการจัดเก็บระยะยาวที่พบบ่อย ได้แก่ AIFF (PCM) และ WAV (PCM) 
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 6.4.2 รูปแบบการจัดเก็บระยะยาวที่พบปานกลาง ได้แก่ SUN Audio (uncompressed), 
Standard MIDI, Ogg Vorbis, Free Lossless Audio Codec (.flac), Advance Audio Coding 
(mp4, m4a, aac), และ MP3 
 6.4.3 รูปแบบการจัดเก็บระยะยาวที่พบน้อย ได้แก่ AIFC (compressed), NeXT SND, 
RealNetworks’ Real Audio, Windows Media Audio, Protected AAC, WAV (compressed), 
และอ่ืน ๆ 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Damnjanovic (2008) คลังเก็บเสียงดิจิทัลจ านวนมากยังคงประสบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึง 
และความหลากหลายของรูปแบบที่จัดเก็บ หรือการจัดเรียงคอลเลกชันไม่ได้มาตรฐาน ขาด
ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลเมทาดาทามีความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ใช้จึงไม่สามารถค้นพบเอกสารได้ 
เฟรมเวิร์ค EASAIER (Enabling access to sound archives through integration, enrichment 
and retrieval) ได้รับการออกแบบให้จัดการกับปัญหาด้วยการพัฒนานวัตกรรมการเข้าถึงระยะไกล 
เพ่ือใช้กับห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ การออกอากาศหอจดหมายเหตุ และโรงเรียนดนตรี  

Canazza (2012)  ศึกษาการเก็บสงวนรักษาเพลงชาติพันธุ์ (Ethnic music) ซึ่งเป็นไฟล์เสียง
ที่น าเสนอข้อมูลชีวิตในสังคมมนุษย์สิ่งที่จ าเป็นเอกสารเสียงประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บใน
รูปแบบดั้งเดิม ได้แก่ : wax cylinder, sonofils, disc, tapes, cassettes ; in a digital domain, 
magnetic tape, optical discs เป็นต้น มรดกเอกสารเพลงชาติพันธุ์ (Ethnic audio) มีความเสี่ยง
จากการสูญเสียที่ เก็บถาวรสาธารณะหรือคอลเลกชันส่วนตัว (public archive or a private 
collection) เนื่องจากขาดวัสดุที่มีคุณภาพ และคงรูปแบบการบันทึกซึ่งเริ่มล้าสมัย (obsolete) ไฟล์
บันทึกเก่าเหล่านั้นเกิดจากระบบการจัดเก็บที่ไม่เป็นมืออาชีพหรือไม่มีมาตรฐาน (non-professional 
systems or without standard) ในขณะที่ดนตรีร่วมสมัยเช่น vocal or classic, rock, pop เป็น
ต้น ไม่มีปัญหาเพราะว่าอยู่ในกรณีการดูแลของบริษัทที่ท าธุรกิจ แต่ความท้าทายคือเฉพาะดนตรี
พ้ืนเมืองและแบบดั้งเดิม (ethnic music and traditional) เท่านั้น ที่นี่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญ
ของเอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมดนตรีที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมบอกเล่า 
ประวัติศาสตร์ ซึ่งบันทึกในอดีต Canazza ใช้ส่วนเสริม VST ส าหรับโปรแกรม Audacity เพ่ือแปลง
สภาพสื่อบันทึกเก่าให้เป็นไฟล์ดิจิทัล 

Ongena (2012) วิเคราะห์ตลาดแบบ business-to-customer ที่ให้บริการด้านการสงวน
รักษาข้อมูลโสตทัศน์ดิจิทัล (digital audiovisual archiving services) เพ่ือหาแรงขับเคลื่อน ความ
เสี่ ยงและโอกาสทางธุรกิจส าหรับบริการสงวนรักษา ทฤษฏีการวิจัยใช้  STOF framework 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่  service, technological component, organizational 
component และ financial component ผลการวิจัยพบว่าหอจดหมายเหตุรู้จักกลุ่มผู้ใช้น้อย และ
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ยังไม่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้อย่างถ่องแท้ อย่างไรก็ตามในด้านเทคโนโลยีหอจดหมายเหตุมีความ
พร้อมในด้านการจัดการเอกสารเสียง ในองค์ประกอบที่สาม ประเทศเนเธอร์ แลนด์มีความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรในลักษณะไม่หวังผลก าไรดังนั้นแนวทางการพัฒนาต้นแบบธุรกิจจึงมีแนวโน้มที่จะไม่
เกิดขึ้น องค์ประกอบสุดท้ายด้านการเงินมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เพ่ือในการน าเอกสารไปใช้งานเชิง
พาณิชย์ 

Dobratz (2010) กล่าวถึง การจัดการเป็นส่วนส าคัญในการสร้างคลังข้อมูลดิจิทัลที่น่าเชื่อถือ 
เครือข่ายความเชี่ยวชาญของชาวเยอรมันในการดูแลรักษาระยะยาวแบบดิจิทัล (Nestor) โดยร่วมมือ
กับชาวเยอรมันสถาบันมาตรฐาน (DIN) ได้ท าการศึกษาขนาดเล็กเพ่ือวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นระบบ และการใช้มาตรฐานการจัดการคุณภาพสากลเพ่ือการรักษาระยะยาวและเพ่ือความ
ต้องการมาตรฐานส าหรับคลังข้อมูลดิจิทัล บทความนี้สรุปผลการศึกษา มันให้ภาพรวมเกี่ยวกับความ
แตกต่างในการท าความเข้าใจงาน“ คุณภาพการจัดการ” ภายในที่แตกต่างกันองค์กรและวิธีด าเนินที่
เหมาะสมเช่นการจัดท าเอกสารความโปร่งใสความเพียงพอและความสามารถในการวัดผลเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความน่าเชื่อถือของเอกสารดิจิทัล 

Bahanemann  (2019) ประวัติศาสตร์บอกเล่าและไฟล์เสียงอ่ืน ๆ เช่นการบรรยาย ค า
เทศนาและสุนทรพจน์ (speeches) ก าลังกลายเป็นส่วนเสริมที่พบบ่อยมากขึ้นในคอลเลกชันดิจิทัล
ผ่านโครงการดิจิทัลหรือ born-digital การรวมเนื้อหาเหล่านี้สามารถเพ่ิมความหลากหลายทาง เพศ 
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และศาสนาของคอลเลกชันดิจิทัล (religious diversity of digital collections) 
ได้ไฟล์เสียงสามารถบันทึกเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้คนในรูปแบบที่ภาพนิ่งและข้อความไม่
สามารถท าได้ เนื้อหาแอนะล็อกนี้ง่ายเปราะบางมากและความเสียหายจากสารเคมี ไฟล์เสียงเหล่านี้
เดิมถูกบันทึกและเก็บไว้ในการบันทึกรูปแบบเทปแม่เหล็ก (magnetic) โดยทั่วไปเรียกว่า "เทปคาส
เซ็ต/cassette tapes" ค าว่า "เทปแม่เหล็กแอนะล็อก" ยังหมายถึงเทปแม่เหล็กขนาด 7 นิ้ ว 
(โดยทั่วไปเรียกว่า "reel to reel”เทป) Magnetic มีแนวโน้มที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหลายประการซึ่ง
อาจส่งผลต่อความมั่นคงและการใช้งานในระยะยาว มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความไม่เสถียร
ของสารเคมีที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ซึ่งอาจส่งผลให้โครงสร้างทางเคมีของเทปแตกสลายได้ ปัญหานี้
มักเรียกกันว่า“ sticky-shed syndrome” ปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ ได้แก่ การแตกหักของเทปและการ
สูญเสียอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการฟังเทป การแปลงไฟล์เสียงแอนะล็อกเป็นรูปแบบดิจิทัลอาจเป็นวิธี
หนึ่งในการรักษาและให้การเข้าถึงเนื้อหาต่อไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการจดหมายเหตุเสียง: กรณีศึกษาห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการข้อมูลห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
เลือกเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจัดการและรวบรวมข้อมูลเสียง โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเอกสารจดหมายเหตุประเภทเสียงจากห้องสมุดเสียง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง 
 เพ่ือให้การวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย
โดยแบ่งกระบวนการศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง  
 ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง 
 ระยะที่ 3 ประเมินความพึงพอใจการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการจัดการจดหมายเหตุเสียงของห้องสมุดเสียง 
 การศึกษาสภาพการจัดการจดหมายเหตุเสียง ใช้แนวทางการศึกษา ดังนี้ 
 1.1 การส ารวจจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานมิได้ด าเนินการใน
รูปแบบของห้องสมุดเสียงแล้ว ดังเช่นข้อความจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ที่ระบุว่า “ปัจจุบัน
ห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่มีอยู่แล้ว” (Klomchaikhow 2021) ดังนั้น ผู้วิจัยจะได้น า
ข้อมูลจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ร่วมด้วย 
 1.2 การส ารวจทางกายภาพ เป็นการขอความอนุเคราะห์เข้าส ารวจทางกายภาพในสถานที่ 
ณ บริการโสตทัศนศึกษา งานบริการสารสนเทศ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ชั้น 4 อาคาร
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการใช้งาน  การจัดเก็บวัสดุครุภัณฑ์ท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานและจัดเก็บ   
  1.3 การสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดเสียง โดยใช้ค าถามที่เรียบเรียงประเด็น
จากการทบทวนวรรณกรรมในลักษณะค าถามปลายเปิดเพ่ือให้บุคลากรสามารถอธิบายเนื้อหาและ
องค์ความรู้ได้อย่างอิสระ ผู้วิจัยติดต่อเพ่ือขอเข้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีคุณสมบัติคือ เป็นผู้มีความเกี่ยวข้อง จ านวน 4 คน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบ
ดูแลเอกสารต้นฉบับ 1 คน บรรณารักษ์ 1 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค 2 คน   
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ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง 
 2.1. ส ารวจวรรณกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจดหมายเหตุเสียงโดยใช้
ค า ส า คั ญ  เ ช่ น  audio archival standards, audio standards แ ล ะ  audio archives 
management และคัดเลือกเอกสารจากแหล่งสารสนเทศท่ีน่าเชื่อถือ 
 2.2. ตัวอย่างเสียงที่น ามาประกอบการพัฒนาระบบ คือ ชุดข้อมูลของห้องสมุดเสียงเดิมที่ 
ปัจจุบันให้บริการเป็นฐานข้อมูลเสียง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เข้าถึงได้
ที่ http://libsis.lib.su.ac.th/sound/) หมวดหมู่ พระสุรเสียง (ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ซึ่งประกอบไปด้วยพระบรมราโชวาท 33 
รายการและพระราชด ารัสของ จ านวน 10 รายการ   
 2.3 การจ าลองการพัฒนาคอลเล็กชันของห้องสมุดเสียง ประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
  1) เปรียบเทียบระบบซอฟต์แวร์ที่คัดเลือกไว้ ได้แก่ CollectiveAccess และ 
ResCarta  
  2) ด าเนินการติดตั้งระบบ 
  3) ขอความอนุเคราะห์ไฟล์จดหมายเหตุเสียงตัวอย่างเพ่ือทดสอบการท างานจริงของ
ซอฟต์แวร์ 
ระยะที่ 3 ประเมินความพึงพอใจแนวทางการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการดูแลหรือจัดการห้องสมุดเสียง จ านวน 6 คน  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการทดลองใช้ระบบการ
จัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง โดยมีขั้นตอนการพัฒนาเครื่องการวิจัยดังนี้ 
 3.2.1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึงพอใจของการ
จัดการห้องสมุดเสียง เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาแบบประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
 3.2.2 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของระบบการจัดการห้องสมุดเสียง โดยมีประเด็น
ค าถามในแบบสอบถาม 3 ด้าน ได้แก่ 
  1) ค าถามเก่ียวกับการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 3 ข้อ 
  2) ค าถามเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเสียง 3 ข้อ 
  3) ค าถามเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ 3 ข้อ 
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แบบสอบถามจะใช้มาตราส่วน 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท  
  ระดับ     ความหมาย 
  5    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  3    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  2    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3) หลังจากนั้นน าแบบสอบถามปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบภาษาและเนื้อหา
ของแบบสอบถาม พร้อมปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4) หลังจากปรับปรุงแบบสอบถามตามค าแนะน าทั้งทางด้านภาษาและเนื้อหาของข้อค าถาม 
จากนั้นน าไปสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน  เช่น 
ผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดดิจิทัล และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ เป็นต้น หากข้อค าถามมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาในการให้คะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย   ให้คะแนน   +1  
ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0  
ไม่เห็นด้วย   ให้คะแนน   -1  

ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือวิจัย ใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ที่วัด (IOC: Index of item objective congruence) โดยค านวณค่าตามสูตร 

IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม 
= ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

  N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 จากนั้นเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป รวมได้ข้อค าถามทั้งหมด 
8 ข้อ   
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยนัดหมายช่วงเวลากับบุคลากรห้องสมุดเสียงเพ่ือการแนะน าและสาธิตระบบการจัดการ
ห้องสมุดเสียงแก่บุคลากร เพ่ือประเมินผลการท างานของระบบ หลังจากการสาธิตผู้วิจัยขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม  โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปขอความ
อนุเคราะห์กับบุคลากรทั้ง 6 คน และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 6 ชุด   
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทั้ง 6 ชุด ที่ได้รับกลับคืนแล้ว จึง
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการต่อไป โดยในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา แล้วจึงรายงานด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation-S.D.) 
และแปลผลความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามตามเกณฑ์ ดังนี้     
 ระดับเกณฑ์ค่าเฉลี่ย     ความหมาย 
 ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 มี  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 จากรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ในวิธีการด าเนินการวิจัย  ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการจดหมายเหตุเสียงของห้องสมุดเสียง  
 2. ผลการพัฒนาระบบจัดการชุดข้อมูลเสียง  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ  
ผลจาการศึกษาระยะที่ 1 สภาพการจัดการจดหมายเหตุเสียงของห้องสมุดเสียง 
ความเป็นมาของห้องสมุดเสียง  

ห้องสมุดเสียงถือก าเนิดขึ้นจากการด าริของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรในสมัยนั้น ภายใต้ “โครงการจัดอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา ของวิทยาลัย
ทับแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2510 
และในโครงการนี้ ได้ระบุไว้ว่า การจัดหาอุปกรณ์ที่จะอ านวยประโยชน์ในการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น 
อุปกรณ์ที่ต้องการแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ Sound Library และ T.V. (หน่วยห้องสมุดเสียงและ
โสตทัศนูปกรณ์ 2525:2)  

ในการจัดสร้างห้องสมุดเสียง ฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ปรึกษากับ
เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนของอีคาเฟ (ECAFE) และเจ้าหน้าที่ของบริษัทกระจายเสียง บี.บี.ซี. (B.B.C) ซึ่ง
ได้ไห้ค าแนะน าว่าบริษัทที่จะสามารถจัดหาอุปกรณ์และด าเนินการติดตั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ 
บริษัทฟิลิปส์แห่งประเทศไทย จึงได้มีการลงนามว่าจ้างบริษัทดังกล่าวให้เป็นผู้ด าเนินการทั้งหมด จน
สามารถเปิดใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2513 พร้อมกับการเปิดคณะศึกษาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  นับว่าเป็นห้องสมุดเสียงแห่งแรกของประเทศไทย (สาโรช จันมุกดา 
2538:108)   
การจัดหมวดหมู่ข้อมูลเสียง 
 ห้องสมุดเสียงรวบรวมข้อมูลเสียงจากแหล่งหลากหลาย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชการที่9)  ที่ได้ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม   
ราชานุญาตให้ส าเนาแถบเสียงกระแสพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทต่าง ๆ มารวบรวมไว้ที่
ห้องสมุดเสียงของวิทยาลัยทับแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
(Plookpedia 2560a)  
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บางส่วนเป็นของสะสมของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
 ...ท่านได้สะสมแถบบันทึกเสียงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เอาไว้จ านวนหนึ่งซึ่งประกอบ 
 ด้วยพระ ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สุนทรพจน์ และปาฐกถาของบุคคล 
 ส าคัญในระดับ นานาชาติเท่าที่จะหามาได้โดยติดต่อขอความร่วมมือจากรัฐมนตรีว่าการ
 กระทรวงศึกษาธิการของ มิตรประเทศและเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ  
 ท่านได้น าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาเก็บไว้ที่ห้องสมุดเสียงนี้... (Plookpedia 2560b) 
 ชุดข้อมูล เสี ยงเหล่ านี้ แบ่ งออกเป็น  5 ประเภท ได้ แก่  (หน่ วยห้ องสมุด เสี ยงและ
โสตทัศนูปกรณ์ 2525:2–5) 

1. พระสุรเสียง  ได้แก่ กระแสพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่พระราชทานในโอกาส
ต่าง ๆ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ส าเนามารวบรวมไว้ใน
ห้องสมุดเสียงของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพียงแห่งเดียว 

2. วัฒนธรรมประเพณีและศาสนา ได้แก่ งานพิธีต่างๆ การอ่านค าประพันธ์ เพลงชาติ เพลง
พ้ืนเมือง พิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

3. การพูด ได้แก่ วาทะของนานาบุคคลเนื่องในโอกาสต่าง ๆ แบ่งตามลักษณะของการพูด
ออกเป็น สุนทรพจน์ ค าปราศรัย การบรรยาย ปาฐกถา การรายงานข่าว การเล่าเรื่อง การสนทนา 
การสัมภาษณ์ การประชุม การสัมมนา การอภิปราย ฯลฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

4. การแสดง ได้แก่ ดนตรี นาฏศิลป์ เพลงพ้ืนเมือง เพลงไทยเดิม ละคร อุปรากร ฯลฯ ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

5. บทเรียน ได้แก่ บทเรียนเสริมการสอนวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะบทเรียนเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่ เช่น ภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ  เป็นต้น 
(หน่วยห้องสมุดเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 2525:2–5) 
การให้บริการของห้องสมุดเสียง 

จากการส ารวจวรรณกรรมพบว่าในอดีตห้องสมุดเสียงมีการจัดพ้ืนที่ให้บริ การ และการ
ให้บริการกับผู้ใช้   ดังนี้ (สาโรช จันมุกดา 2538:110–11) 
การจัดพื้นที่ให้บริการ 
 พ้ืนที่บริการแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ (Plookpedia 2560c) 

1. พื้นที่ส่วนที่แรก คือ ที่เก็บรักษาวัสดุรวบรวมเสียง แถบบันทึกเสียงต่างๆ ที่ผ่านขบวนการ
จัดท าเป็นแถบบันทึกเสียงต้นฉบับ (Master Tape) แล้ว น ามาจัดแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามประเภท
ของรายการ  เก็บไว้ในตู้เก็บพร้อมกับรายละเอียดของแถบบันทึกเสียงแต่ละม้วน 

2. พ้ืนที่ส่วนที่สอง คือ จัดอุปกรณ์ส าหรับฟังรายการห้องสมุดเสียง แบ่งออกเป็น  
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2.1 แท่นบรรจุเครื่องเล่นแถบบันทึกเสียง จ านวน 50 เครื่อง ส าหรับบรรจุรายการเสียงที่ผ่าน
การคัดเลือกแล้ว จ านวน 50 รายการ  เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้เรียกฟังตามความต้องการ  

2.2  ตู้สลับสายอัตโนมัติ ท าหน้าที่บังคับเครื่องเล่นแถบบันทึกเสียงทั้ง 50 เครื่อง ให้ท างาน
โดยอัตโนมัติตามรายการที่ถูกเรียก  

2.3 เครื่องเรียกฟังรายการห้องสมุดเสียง มีลักษณะการท างานคล้ายกับเครื่องโทรศัพท์แบบ
กดตัวเลข เมื่อผู้ฟังต้องการฟังรายการใดก็กดหมายเลขเรียกรายการนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2เครื่องเรียกฟังรายการห้องสมุดเสียง 
3. พ้ืนที่ส่วนที่สาม คือ ห้องบันทึกเสียง ใช้ส าหรับบันทึกรายการเสียงต่าง ๆ เพ่ือจัดท าเป็น

แถบบันทึกเสียงต้นฉบับ และ รายการเสียงส าหรับบรรจุในแท่นเครื่องอัตโนมัติ  ตลอดจนส าเนาแถบ
บันทึกเสียงให้กับผู้ที่ต้องการจะน ารายการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในห้องสมุดเสียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง
การถ่ายเทปในการจัดท าส าเนารายการต่าง ๆ  

4. พื้นที่ส่วนที่สี่ คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษาประกอบด้วยคูหาปฏิบัติ (Booths) จ านวน 40 
คูหา แต่ละคูหาสามารถบันทึกเสียง ฟัง และพูดโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งเรียกฟังรายการของ
ห้องสมุดเสียงได ้
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ภาพที่ 3ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
การให้บริการกับผู้ใช้ 
 ปัจจุบันห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่มีอยู่แล้ว หอสมุดพระราขวังสนามจันทร์ 
ส านักหอสมุดกลาง ได้ด าเนินการจัดท าเสียงจากเทปม้วนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และให้บริการเป็น
ฐานข้อมูลเสียง (Klomchaikhow 2021) 
 ทว่าในช่วงเวลาที่ห้องสมุดเสียงยังคงเปิดให้บริการอยู่นั้น ห้องสมุดเสียงมีแนวทางในการ
จัดบริการข้อมูลเสียงที่ผู้ใช้มาขอรับบริการ ดังนี้ 
 1. นักศึกษา อาจารย์ และข้าราชการของมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่
หน่วยห้องสมุดเสียง และโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งอยู่ที่อาคาร เอ.3 ชั้น 3 ห้อง 3317 
 2. ส่วนราชการภายนอก ให้ท าหนังสือขออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ ถึงรอง
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม มาติดต่อด้วย
ตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 3. บุคคลทั่วไป ติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้บริการด้วยตนเอง ได้ที่ แผนก
ห้องสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

4.เวลาท างานห้องสมุดเสียงเปิดบริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น. - 
16.30 น. ปิดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดของมหาวิทยาลัย 

5. การบริการของห้องสมุดเสียง ได้แก่ 
5.1  รับฟังรายการเสียงที่คัดเลือกแล้วจากเครื่องเล่นแถบบันทึกเสียงอัตโนมัติ 

จ านวน 50 รายการ ได้จากเครื่องเรียกฟังที่ติดตั้งไว้ในห้องปฏิบัติการทางภาษาจ านวน 40 ที่
นั่ง 

5.2  ถ้าต้องการฟังรายการอ่ืนนอกเหนือจาก 50 รายการที่จัดไว้ ก็สามารถกระท า
ได้ด้วยการติดต่อขอใช้บริการรับฟัง เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มในห้องสมุดเสียง ซึ่งจะ
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอ านวยความสะดวกให้ 

5.3  ส าหรับผู้ที่สนใจจะน ารายการเสียงไปใช้ประโยชน์ภายนอกห้องสมุดเสียง เช่น 
ประกอบการศึกษา หรือส่งเสริมการเรียนการสอน ก็มีบริการถ่ายส าเนาจากแถบบันทึกเสียง
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ต้นฉบับให้โดยไม่คิดมูลค่า เพียงแต่น าเอาแถบบันทึกเสียงเปล่ามาท าส าเนาด้วยตนเอง 
(หน่วยห้องสมุดเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ 2525:6)   

การสงวนรักษา 
 1. เครื่องเล่นเทปม้วน เป็นอุปกรณ์ส าคัญที่ใช้อ่านข้อมูลเสียงต้นฉบับที่บันทึกในเทปม้วน 
(Reel) ปัจจุบันเครื่องเล่นช ารุด แต่ยังจัดแสดงอยู่ในหอสมุด ในอดีตการบันทึกเสียงของห้องสมุดเสียง
จะใช้เทปม้วน (Reel) ซึ่งต้องก าหนดค่าความเร็วของเทปม้วนทั้งในการบันทึกและการเปิดฟัง 

ภาพที่ 4 เครื่องเล่นเทปม้วน 

ภาพที่ 5 เทปม้วน 
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 2. เครื่องเล่นเทปตลับ (Cassette Tape) ห้องสมุดเสียงจะไม่ให้บริการจากตันฉบับเทปม้วน
โดยตรง  ข้อมูลเสียงจะถูกส าเนาเป็นเทปตลับ (a cassette tape) และให้บริการเสียงตามสาย 
 

ภาพที่ 6เทปตลับ 
  3. เทปตลับแบบคอมแพค (Compact Cassette Tape) เนื่องจากราคาเทปตลับมีราคา
สูงขึ้น ทางหอสมุดจึงปรับมาใช้เทปตลับแบบคอมแพคเป็นสื่อบันทึกข้อมูลเสียง และเป็นสื่อแอนาล็อก
ยุคสุดท้าย  เทปตลับที่ใช้มีสองขนาด คือ ขนาด C60 และขนาด C90 ซึ่งหมายถึงเวลาที่สามารถ
บันทึกได้ คือ 60 นาที และ 90 นาทีตามล าดับ  เทปตลับขนาดเล็กสามารถบันทึกเสียงได้สองหน้า 
เรียกว่าหน้า A  และหน้า B ห้องสมุดมักเลือกใช้เทปแบบ C60 เนื่องจาก C90 มักมีปัญหาเสียงยาน
เพราะแถบบันทึกของ C90 มีน้ าหนักมากกว่า C60  ข้อมูลเสียงจะถูกส าเนาโดยใช้ม้วนเทปม้วนเพ่ือ
คงคุณภาพของเสียงให้มากที่สุด โดยม้วนเทปม้วน 1 ม้วน อาจแบ่งส าเนาโดยใช้เทปตลับขนาดเล็ก
หลายตลับ  พ้ืนที่จัดเก็บเทปตลับขนาดเล็กเป็นห้องอุณหภูมิปกติบนชั้น 4 ของอาคาร ม.ล.ปิ่น มาลา
กุล ภายใต้การดูแลของหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานโสตทัศนวัสดุให้เหตุผลว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีโอกาสขึ้นเชื้อราต่ า จึงไม่
ต้องใช้เครื่องดูดความชื้น 
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ภาพที่ 7เทปตลับและเครื่องเล่นเทปตลับ 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 8เทปตลับแบบคอมแพค 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9เครื่องเล่นเทปตลับแบบคอมแพค 
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 4. การแปลงสภาพเป็นดิจิทัล (Digitization) การแปลงสภาพเป็นดิจิทัลช่วยลดความกังวล
เกี่ยวกับสื่อจัดเก็บ เนื่องจากสามารถถ่ายโอนไปยังสื่อจัดเก็บใหม่โดยไม่สูญเสียคุณภาพของเสียง 
นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการผ่านเครือข่าย ทั้งยังมีอุปกรณ์และซอฟต์แวร์มากมายที่ใช้อ่านเอกสาร
เสียงดิจิทัลได้  
การจัดการด้านมาตรฐานทางเทคนิค 

ในปี พ.ศ. 2545 ทางหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ให้แปลงสภาพข้อมูลเสียงให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้อ่านม้วนเทปเริ่มเสื่อมช ารุด จัดหาทดแทนยากและมีราคาแพง 
นอกจากนี้การท าส าเนาดิจิทัลยังรักษาคุณภาพของเสียงได้เหมือนต้นฉบับซึ่งแตกต่างจากการท า
ส าเนาด้วยเทปเพราะคุณภาพเสียงจะลดลงตามจ านวนครั้งของการท าส าเนา อย่างไรก็ตามการแปลง
สภาพกระท าภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ประการแรกเจ้าหน้าที่ไม่สามารถท าส าเนาจากม้วนเทป
ม้วนได้เนื่องจากอุปกรณ์ช ารุด ต้นฉบับของข้อมูลเสียงจึงมาจากเทปตลับขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้คุณภาพ
ของเสียงจึงลดลงบางส่วน  ประการที่สอง เจ้าหน้าที่ค านึงถึงพ้ืนที่จัดเก็บมากกว่าคุณภาพสูงสุด ตาม
มาตรฐานการจัดการเอกสารเสียงดิจิทัลควรมีอัตราการชักตัวอย่าง (Sampling rate) อย่างน้อย 
48,000 เฮิร์ต และบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 24 บิต (bit depth) ซึ่งเป็นข้อก าหนดของลักษณะข้อมูล
เสียงระดับ Hi-Res หอจดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแนะน าว่าอัตราการชักตัวอย่างควรเป็น 
96,000 เฮิร์ต  แต่ทางห้องสมุดเสียงใช้อัตราการชักตัวอย่าง 44 ,000 เฮิร์ตและบันทึกข้อมูลเพียง 16 
บิต ซึ่งเทียบเท่าคุณภาพเสียงจากแผ่นซีดี นอกจากนี้ข้อมูลเสียงควรมีอัตราบิต (bit rate) ควรอยู่
ในช่วง 150-200 kbps แต่ทางห้องสมุดเสียงก าหนดอัตราบิตไว้ที่ 128 kbps เท่านั้น ซึ่งสะท้อนว่า
ทางหอสมุดเน้นการประหยัดพ้ืนที่จัดเก็บ ประการที่สาม แฟ้มข้อมูลเสียงใช้นามสกุล MP3 เนื่องจาก
เคยบันทึกด้วยนามสกุล WAV แล้วพบว่าสิ้นเปลืองพ้ืนที่จัดเก็บ แต่ในทางการจัดการจดหมายเหตุ 
รูปแบบที่ใช้ควรมีลักษณะคงความละเอียด (lossless) เช่นนามสกุล FLAC หรือ BWF เป็นต้นและใช้
เครื่องมือเข้ารหัสที่คงความละเอียดของเสียง เช่น WAV-PCM เป็นต้น ส าหรับข้อมูลเมทาดาทาของ
แฟ้มข้อมูลเสียงดิจิทัลมีเพียงข้อมูลที่ได้จากเทปต้นฉบับ  ข้อมูลทางเทคนิคเหล่านี้โปรแกรมที่ใช้
บันทึกเสียงสร้างข้ึนโดยอัตโนมัติ 
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ผลจาการศึกษาระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียง 
  การศึกษาระบบซอฟต์แวร์ CollectiveAccess และ ResCarta พบว่า ทั้งสองระบบสามารถ
จัดการเอกสารจดหมายเหตุเสียงที่แปลงสภาพเป็นดิจิทัลได้ดี ผู้วิจัยพบว่าภายใต้ข้อจ ากัดด้านความรู้
ด้านเทคนิค ระบบ ResCarta เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า CollectiveAccess  
การติดตั้งระบบ 
 CollectiveAccess ท างานบน Web Server ดังนั้นจึงต้องด าเนินการติดตั้ง Web Server 
เป็นล าดับแรก จากนั้นจึงต้องติดตั้งตัวแปลภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL ผู้วิจัยพบว่าฐานข้อมูล 
MySQL ต้องเลือกเวอร์ชัน 7 จึงจะท างานได้ หากเป็นเวอร์ชัน 8 จะไม่สามารถติดตั้งได้ 
 ResCarta ท างานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านตัวแปลภาษา Java จึงต้องติดตั้ง JRE ก่อน 
ผู้วิจัยเลือกใช้ JRE ของ Oracle เพราะสามารถแสดงภาษาไทยได้   จากติดตั้ง ResCarta Toolkit 
ตามข้ันตอนปกติที่โปรแกรมแนะน า ก็ใช้งานได้ 
การใช้งาน  
 CollectiveAccess จะท าการติดตั้งระบบอีกครั้งโดยให้ผู้ใช้เลือกมาตรฐานเมทาดาทาที่
ต้องการใช้งาน การติดตั้งนี้จะเป็นการติดตั้งโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เมื่อติดตั้งเรียบร้อย จะมีหน้าแรก
เพ่ือแสดงข้อมูลสรุป   การบันทึกข้อมูลจะใช้แนวคิดเอนทิตี้ (Entity) กล่าวคือ ให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลสิ่ง
ที่เก่ียวข้องก่อน เช่น ผู้สร้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการบันทึกข้อมูลเอกสาร เพราะผู้ใช้สร้างเลือก
ข้อมูลแทนการพิมพ์ทีละรายการได้ เอกสารดิจิทัลจะบันทึกในฐานข้อมูล MySQL  ด้วยเหตุนี้ 
CollectiveAccess จึงเหมาะส าหรับหน่วยงานที่ท างานร่วมกัน 
 ResCarta จะมีโปรแกรมย่อยเป็นเครื่องมือส าหรับงานแต่ละชนิด เช่น งานสร้างเมทาดาทา 
งานสร้างคอลเล็กชัน เป็นต้น การใช้งานค่อนข้างสะดวกและเป็นขั้นตอน กล่าวคือ ผู้ใช้จะเริ่มโดยการ
บันทึกเมทาดาทาก่อนเป็นล าดับแรก จากนั้นท าการแปลงรูปแบบที่ ResCarta ก าหนด   หากข้อมูลที่
บันทึกไว้ถูกต้อง ก็จะสามารถแปลงได้โดยไม่มีข้อผิดพลาด  เมื่อแปลงสภาพแล้วจะมีโปรแกรมย่อย
เพ่ือจัดการคอลเล็กชัน เช่น การจัดกลุ่มเอกสาร เป็นต้น เอกสารดิจิทัลจะบันทึกในโฟลเดอร์ ซึ่งช่วย
ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยสะดวก แต่เนื่องจากโปรแกรมท างานกับเอกสารดิจิทัลในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงเหมาะส าหรับหน่วยงานที่มีบุคลากรน้อย 
การให้บริการ 
 CollectiveAccess ให้บริการผ่านเว็บ แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนให้บริการผู้ใช้ และส่วน
ผู้บริหารเว็บ หน้าเว็บสามารถออกแบบได้โดยใช้ภาษา PHP  
 ResCarta ให้บริการผ่านเว็บ แบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนให้บริการผู้ใช้ และส่วนผู้บริหาร
เว็บ หน้าเว็บสามารถออกแบบได้โดยใช้ภาษา JSP มีเครื่องมือช่วยสร้าง Thumbnails ให้วัตถุดิจิทัล 
มีเครื่องมืออ่านเอกสารเช่น เครื่องมืออ่านเอกสาร PDF เครื่องมือฟังไฟล์เสียง MP3 เป็นต้น 
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ปัญหาในการแปลงไฟล์ 
โปรแกรม ResCarta จะรับข้อมูลเสียงที่อยู่ในรูปแบบ WAV with Signed แต่เนื่องได้ทาง

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ให้ความอนุเคราะห์ไฟล์เสียงตัวอย่างเป็นรูปแบบ MP3 ผู้วิจัย
จึงต้องแปลงเป็น WAV ด้วยโปรแกรม Audacticy และพบว่าไฟล์ WAV ที่แปลงนั้นไม่สามารถใช้งาน
กับโปรแกรม ResCarta ได้ ข้อสันนิษฐานหนึ่ งที่อาจเป็นไปได้คือ กระบวนการท างานในการ
บันทึกเสียงของโปรแกรม CoolEdit และโปรแกรม Audacity อาจมีความแตกต่างกัน  ด้วยเหตุนี้
ผู้วิจัยจึงต้องเปิดเสียง MP3 และบันทึกด้วยไมโครโฟนให้เป็น WAV อีกครั้งหนึ่ง  ไฟล์ WAV ที่ได้จึง
สามารถท างานได้ปกติ โดยมีขั้นตอน คือ ขั้นแรกเปิดโปรแกรม Audacity จากนั้นไปที่ Windows 
WASAPI และ Speaker จากนั้นคลิก Record แล้วจึงเปิดไฟล์  MP3 เพ่ือบันทึกเสียงใหม่ด้วย
โปรแกรม Audacity หลังจากคลิกที่ไฟล์ส่งออกไปยังรูปแบบ WAV จึงได้ไฟล์ที่สามารถใช้ร่วมกับ
โปรแกรม ResCarta Toolkit และกระบวนการบันทึกเสียงจะผ่านวิธีการต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 10การบันทึกซ  าเพ่ือแก้ปัญหา 
1. เปิดไฟล์ MP3 ด้วยโปรแกรมเล่นเสียงซึ่งผู้วิจัยใช้โปรแกรม Groove Music ซึ่งมีอยู่ใน
ระบบปฏิบัติการ Windows 10  
2. จากนั้นเปิดโปรแกรม Audacity เพ่ือบันทึกเสียงโดยเลือกระบบบันทึกเป็น Windows 
WASAPI และแหล่งก าเนิดเสียง คือ Speakers (Realtek High Definition Audio)  
3. จากนั้นกดปุ่ม Record   
4. เมื่อไฟล์เสียงจบแล้วกดปุ่ม Stop 
5. น าข้อมูลส่งออกเป็นรูปแบบ WAV โดยคลิก File (5.1) แล้วเลือก Export (5.2) จากนั้น
เลือก Export as WAV (5.3) สังเกตช่อง Save as type เป็น WAV (Microsoft) (5.4) และ 

1. คลิกทีเ่ล่น (play) เพื่อ

เลน่เสียง (MP3) 

3. คลิก Stop 2. คลิก Record 
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Encoding เป็น (Signed 16-bit PCM) (5.5) แม้ว่ามาตรฐานคุณภาพสูงเสนอแนะให้บันทึก
ด้วยค่า 24 bit แต่เนื่องจากเอกสารเสียงต้นฉบับ MP3 มีคุณภาพไม่สูง ผู้วิจัยจึงเลือกความ
ละเอียดที่ 16 bit เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ เนื่องจากงานวิจัยระยะที่สองนี้ต้องการ
ทดสอบกระบวนการท างานของซอฟต์แวร์จึงเน้นที่การใช้พ้ืนที่จัดเก็บอย่างประหยัดมากกว่า
การอนุรักษ์คุณภาพเสียง  จากนั้นกด Save (5.6) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 11การส่งออกไฟล์ WAV 2 ภาพต่อเนื่อง 
 
 
 
 

5.1. คลิก File 

5.3 
5.2 

5.4 5.6 

5.5 

เพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงที่ดี ให้เลือก  

WAV และ Signed 24-bit PCM 

ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล 
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 เนื่องด้วยปัญหาในการน าไฟล์เข้าระบบ การบันทึกซ้ าเอกสารทั้งหมดจะใช้เวลานาน ผู้วิจัยจึง
ด าเนินการบันทึกซ้ าเพียง 10 ไฟล์เพื่อใช้ทดสอบระบบเท่านั้น 
การน าเข้าเอกสารเสียง 
 การส่งข้อมูลเสียงในรูปแบบ WAV เพ่ือให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต มีข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1. กระบวนการสร้าง Metadata 
2. Data Conversion Tool 7.0.4 
3. Collections manager7.0.4 
4. Indexer 7.0.8 
5. คลิก Start ResCarta-Web-Server  
6. คลิก Stop ResCarta-Web-Server (หลังจากหยุดใช้โปรแกรมนี้เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้คอมพิวเตอร์ท างานช้า) 

ภาพที่ 12เครื่องมือของ ResCarta 
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1. การสร้างเมทาดาทา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 13ภาพชุดแสดงกระบวนการสร้างเมทาดาทาใน ResCarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 4.ตรวจสอบวา่ไฟลท่ี์จะเอามาลง
เขา้ระบบมาจากที่ถูกตอ้งหรือไม่ 

3 

5.ไฟล์ข้อมูล 

6 
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เพ่ิมข้อมูลของ Collection ของตามตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.เพิ่มช่ือ

สถาบนัและ Id 

9 10. Aggregator และ Root id 

เป็นล าดบัของ collection ของเรา 

8 

11. จากให้เลือกประเภทของ 

collection  

12. เขา้บนัทึกเมทาดาทาแตล่ะไฟล ์ 

ระบบจดัการเมทาดาทาของ ResCarta Toolkit จะใช้

โครงสรา้งของ METS XML ซึง่เป็นมาตรฐานการเขา้รหสั
และการส่งเมทาดาทา (Metadata Encoding and 

Transmission Standard/ (METS) 
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บันทึกข้อมูลเมทาดาทาของห้องสมุดเสียง 
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หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ก็สามารถแก้ไขเมทาดาทาได้โดยคลิก Modify Metadata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หากบันทึกเอกสารในโฟลเดอร์เดิม ให้คลิก Add หากต้องการให้เอกสารอยู่ในโฟลเดอร์เดิม 
คลิก OK และกระบวนการกรอกข้อมูลท าเหมือนไฟล์แรก Aggregator และ Root id จะปรากฏ
ตามล าดับ ด้วยการคลิก OK 
 
 
 

 
ภาพที่ 14หน้าต่างก าหนดรหัสอ้างอิงให้วัตถุใน ResCarta 

 

14. คลิกที่นี่เพื่อแก้ไขข้อมูล Metadata 
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2. Data Conversion Tool 7.0.4   
เป็นเครื่องที่ใช้แปลงรูปแบบให้พร้อมส าหรับโปรแกรม ResCarta ส่วนอื่นใช้งาน  

 1. ตรวจสอบโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ต้นฉบับ 
 2. ตรวจสอบโฟลเดอร์ผลลัพธ์ 

3. เลือกลักษณะเมทาดาทา Object per file หมายถึง มีค าอธิบายส าหรับทุกไฟล์ 
4. ตรวจสอบรหัสสถาบัน 
5. ตรวจสอบรหัสผู้ลงรายการ 
6. เมื่อข้อมูลถูกต้องทั้งหมด ให้กดปุ่ม Begin Conversion! 
7. เมื่อแปลงข้อมูลส าเร็จ จะแสดงข้อความ “100%” 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15การแปลงรูปแบบเพ่ือใช้งานกับ ResCarta 
 

5 

4 

3 

2. จ าเป็นอยู่ในโฟลเดอร์ของ 

RCDATA01 เสมอ  

1 

7 

6 

เลือกข้อมูลในแต่ละช่อง แล้วคลิก Begin Conversion หลังจากแปลงไฟล์

ทั้งหมดจะย้ายไปที่โฟลเดอร์ของ RCDATA01 
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3 Collection Manager   
เป็นเครื่องมือส าหรับจัดกลุ่มเอกสารเพื่อใช้แสดงผลบนหน้าเว็บ 
1. เปิดข้อมูลที่แปลงแล้ว  
2. เลือกโฟลเดอร์ผลลัพธ์ของโปรแกรม ResCarta ตามข้ันตอนหมายเลข 2 – 5 
3. หากในโฟลเดอร์ที่เลือกมีรูปแบบถูกต้อง จะแสดงผลลัพธ์ตามท่ีปรากฏในหมายเลข 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16การจัดกลุ่มใน ResCarta 
จากนั้นเลือกไฟล์กลุ่มโดยสร้างชื่อกลุ่มไฟล์ จากนั้นคลิกเครื่องหมายบวกเพ่ือกรอกไฟล์เพิ่มเติมที่คิดว่า
จะรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน หากต้องการจัดกลุ่มไฟล์อื่นๆ เพ่ิมเติมให้ท าซ้ าเช่นเดิม 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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ภาพที่ 17การจัดกลุ่มใน ResCarta 2 

 
4 Indexer 7.0.8   
เป็นเครื่องมือสร้างดัชนี ในการทดสอบนี้ เลือก Verbose เพ่ือสร้างค าค้นอย่างละเอียด จากนั้นคลิก 
Begin Indexing 
 

 
ภาพที่ 18การสร้างดัชนี 
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5. Start ResCarta-Web-Server 
เข้าท่ีเมนูของ ResCarta เพ่ือเริ่มการท างานของ Web Server Apache Tomcat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19การท างานของ Web Server 
 

จากนั้นเปิดโปรแกรม Web Browser (สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) และ
เข้าเว็บที่สร้างโดย ResCarta เขียน 127.0.0.1:8302/ResCarta-Web และกด Enter จากนั้นกด 
Browse The Archive 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 หน้าเว็บแรกของ ResCarta 
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หลังจากเข้าสู่ระบบ ResCarta Toolkit Web แล้วคลิกเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่สร้างขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 21เข้าระบบผู้ดูแล ResCarta และภาพหน้าต่าง Log in 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
คลิกท่ี Server Administration และแก้ไขในโฟลเดอร์ C: หากต้องการท าการเปลี่ยนแปลงที่

จ าเป็น ให้ไปที่โฟลเดอร์ RCDATA01 แล้วคลิก จากนั้นคัดลอกที่อยู่ของโฟลเดอร์ RCDATA01 และ
วางบน ResCarta Data Volume Directory แล้วคลิกบันทึก จากนั้นคลิก Reload Data 

 
 
 

 

2. User: admin 

    Password: password  

3 

1.กด login 
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ภาพที่ 22การเปลี่ยนที่อยู่เอกสารเพ่ือจัดแสดงบนเว็บ 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อเปลี่ยนที่อยู่โฟลเดอร์แล้ว กด Reload Data (6) 
 
 
 
 

2. เปลี่ยนท่ีอยูข่อ้มลู 

4. Copy address of the RCDATA01 and past on this space 

5 
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ภาพที ่23เอกสารห้องสมุดเสียงบนเว็บของระบบ ResCarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24การแสดงเอกสารบนหน้าเว็บ ResCarta 

เรียกดูชือ่เรื่อง 

คลิกฟังเสียง 

ข้อมูลเมทาดาทาที่คุณสร้างบันทึกใว ้

ช่ือหวัเรื่อง 
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ผลจาการศึกษาระยะที่ 3  การประเมินความพึงพอใจแนวทางการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
เสียง 
 หลังจากพัฒนาตัวแบบของระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยนัดหมายช่วงเวลากับบุคลากรห้องสมุด
เสียงเพ่ือแนะน าและสาธิตระบบการจัดการห้องสมุดเสียงแก่บุคลากร และผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่าง 6 
คน เป็นกลุ่มตัวอย่างประเมินผลแนวทางการจัดการข้อมูลเสียง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมื อ
ประเมินในด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ ด้านการสืบค้นข้อมูลข้อมูลเสียง และด้านการน าระบบ
ไปใช้ประโยชน์ ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 4 
ตารางที่ 4สรุปภาพรวมความพึงพอใจระบบ 

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 

ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1.การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 4.50 0.44 มาก 

2. การสืบค้นข้อมูลเสียง 4.39 0.56 มาก 
3. การน าไปใช้ประโยชน์ 4.29 0.79 มาก 

ความพึงพอใจรวม 4.39 0.60 มาก 

  
จากตาราง 4 สรุปภาพรวมความพึงพอใจระบบ  พบว่าผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจผล

ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้มาก (x̄= 4.507, S.D.= 0.44) รองลงมาคือ ด้านการสืบค้นข้อมูล

เสียง (x̄= 4.39, S.D.= 0.56)  และด้านการน าไปใช้ไประโยชน์  (x̄= 4.29, S.D.= 0.79)   
 

ตารางที่ 5ความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ 

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 
ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 

1.ด้านการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้    

1.1 ความชัด เจนของข้อความที่ แสดงบน
จอภาพ 

4.67 0.47 มากที่สุด 

1.2 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน 4.17 0.37 มาก 
1.3 ข้อความที่ แสดงในระบบชัดเจน และ
เข้าใจง่าย 

4.67 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.50 0.44 มาก 
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 จากตาราง 5  ความพึงพอใจด้านการออแบบส่วนประสานผู้ใช้ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมี

ความพึงพอใจมากที่สุดสองประการ คือ ด้านความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ ( x̄ = 4.67, 

S.D.= 0.47) และข้อความที่แสดงในระบบชัดเจนและเข้าใจง่าย (x̄= 4.67, S.D.= 0.47) มากที่สุด 
ตารางที่ 6 ความพึงพอใจด้านการสืบค้นข้อมูลเสียง 

รายการประเมิน ระดับความต้องการ 

ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 
2.ด้านการสืบค้นข้อมูลเสียง    

2.1  ระบบสืบค้นข้อมูลเสียงได้ง่าย 4.17 0.69 มาก  

2.2  ระบบสืบค้นข้อมูลเสียงได้รวดเร็ว 4.50 0.50 มาก 
2 .3  ข้อมูล เสียงที่ สืบค้นได้มีรายละเอียด
ครบถ้วนตามความต้องการ 

4.50 0.50 มาก 

รวม 4.39 0.56 มาก 

 จากตาราง 6  ความพึงพอใจด้านการสืบค้นข้อมูลเสียง พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึง

พอใจมากท้ังสองด้านเท่ากัน คือ ด้านระบบสืบค้นข้อมูลเสียงได้รวดเร็ว (x̄ = 4.50, S.D.= 0.69) และ

ข้อมูลเสียงที่สืบค้นได้มีรายละเอียดครบถ้วนตามความต้องการ (x̄= 4.50, S.D.= 0.50) 
ตารางที่ 7ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 
รายการประเมิน ระดับความต้องการ 

ค่าเฉลี่ย S.D แปลผล 
3. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ 

3.1 ระบบช่วยให้ผู้ ใช้ เข้าถึงข้อมูลเสียงที่
ต้องการได้สะดวกข้ึน 

4.25 0.83 มาก 

3.2  ระบบจัดการจดหมายเหตุเหมาะสมที่
จะน ามาใช้จัดเก็บข้อมูลเสียงได้จริง 

4.33 0.75 มาก 

รวม 4.29 0.79 มาก 

 จากตาราง 7  ความพึงพอใจด้านการน าไปใช้ประโยชน์ พบว่าผู้ตอบแบบประเมินมีความพึง
พอใจมากทั้งสองด้าน  ตามล าดับคือ พึงพอใจว่าระบบช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลเสียงที่ต้องการได้

สะดวกขึ้น (x̄ = 4.25, S.D.= 0.83) และประเมินว่าระบบจัดการจดหมายเหตุเหมาะสมที่จะน ามาใช้

จัดเก็บข้อมูลเสียงได้จริง  (x̄= 4.33, S.D.= 0.75) 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
ห้องสมุดเสียงแห่งแรกในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2486  ปัจจุบันคงเหลือเทปม้วนซึ่งเป็นสื่อบันทึกต้นฉบับ และส าเนาใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เทปคาสเซ็ต เป็นต้น สาระในสื่อบันทึกนอกจากแสดงหลั กฐานการมีอยู่ของ
ห้องสมุดเสียงในอดีตแล้ว ยังมีคุณค่าเป็นบันทึกเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในอดีตและสามารถใช้เป็น
แหล่งข้อมูลเพ่ือการศึกษาวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนในยุคแรกของมหาวิทยาลัยด้วย การสงวน
รักษาคอลเล็กชันห้องสมุดเสียงจึงมีความส าคัญในฐานะส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัย 

การดูแลเคอลเล็กชันห้องสมุดเสียงให้มีอายุการใช้งานยาวนานตามหลักวิชาการและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับจดหมายเหตุเสียงในระดับสากล  ได้เสนอไว้ว่า เสียงเป็นข้อมูลประเภทใช้อุปกรณ์ใน
การอ่าน (machine-readable archival records) ดังนั้นจึงต้องสงวนรักษาอุปกรณ์ส าหรับอ่าน
เอกสารด้วย  จากการส ารวจพบว่าห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีอุปกรณ์ส าหรับอ่านเทป
ม้วนต้นฉบับเนื่องจากอุปกรณ์ช ารุดและไม่สามารถหาทดแทนได้ อย่างไรก็ตามสื่อฉบับส าเนาใน
รูปแบบอื่นยังมีเก็บรักษาไว้และอุปกรณ์ที่ใช้อ่านยังท างานได้ดี  การถ่ายโอนข้อมูลในสื่อบันทึกแอนะล็
อกจะมีคุณภาพเสียงลดลงเมื่อท าส าเนาไปยังสื่อบันทึกใหม่แต่ละครั้ง ด้วยเหตุนี้ แนวปฏิบัติที่นิยมคือ 
การเก็บรักษาสื่อบันทึก 2 ชุดเป็นอย่างน้อย ชุดแรกใช้เพ่ือให้บริการผู้ใช้  ชุดที่สองเก็บสงวนรักษาโดย
ใช้งานน้อยที่สุดเพื่อให้มีอายุยาวนาน 

การเก็บรักษาต้นฉบับและอุปกรณ์ดั้งเดิมในยุคดิจิทัลจะมีอุปสรรคในด้านการให้บริการ  
กล่าวคือ เมื่อต้องให้บริการเอกสารที่ไม่สามารถทดแทนได้  หากเกิดการช ารุดอันเนื่องจากความเสื่อม
ตามกาลเวลาหรือจากอุบัติเหตุในการใช้งาน คุณค่าความเป็นต้นฉบับจะหายไปและกระทบความรู้สึก
ของผู้ที่มีประสบการณ์ร่วม นอกจากนี้ค่าจัดการดูแลมีต้นทุนสูงขึ้นตามราคาวัสดุอุปกรณ์ที่กลายเป็น
ของหายาก และกลายเป็นสินค้าที่นักสะสมยินดีจ่ายเงินในราคาแพง ห้องสมุดเสียงก็มีประสบการณ์
จากการใช้เทปคาสเซ็ตที่มีราคาแพงจึงได้เปลี่ยนไปใช้เทปคาสเซ็ตขนาดเล็กแทน การแปลงสภาพเสียง
ต้นฉบับให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจึงเป็นทางออกส าหรับงานอนุรักษ์และสงวนรักษาในยุคดิจิทัล ในครั้ง
แรกหอสมุดกลางได้แปลงสภาพเอกสารเสียงให้อยู่ในรูปแบบ WAV ซึ่งเป็นไฟล์เสียงแบบไม่บีบอัดและ
สามารถเก็บรายละเอียดได้ดี อย่างไรก็ตามรูปแบบ WAV มีขนาดใหญ่และต้องการพื้นที่จัดเก็บจ านวน
มาก ต่อมาทางหอสมุดได้เลือกใช้รูปแบบ MP3 ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์เสียงขนาดเล็กและไม่สามารถ
รักษาคุณภาพเสียงได้อย่างสมบูรณ์ 

ตามมาตรฐานการสงวนรักษาเอกสารเสียงดิจิทัลได้ก าหนดให้มีไฟล์ดิจิทัล 3 รูปแบบ ได้แก่ 
ไฟ ล์ ส าห รั บ ก าร ส งวน รั ก ษ า  ไฟ ล์ ส าห รั บ ก า รท า ซ้ า  แ ล ะ ไฟ ล์ ส าห รั บ ก าร เผ ย แ พ ร่ 
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 ไฟล์ส าหรับการสงวนรักษานั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย คือ ไฟล์เสียงที่มีความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียคุณภาพสูง ไฟล์เสียงที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียคุณภาพจ ากัด และไฟล์เสียงดิจิทัลแต่
ก าเนิด (Born-digital)  

ไฟล์เสียงที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียคุณภาพสูง หมายถึง เสียงที่มีช่วงกว้าง มีรายละเอียด
และความซับซ้อนสูง เช่นมีเสียงพ้ืนหลังหรือเสียงแวดล้อม เสียงดนตรีหายาก เป็นต้น วัสดุของสื่อ
บันทึกหาทดแทนยาก มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ควรบันทึกในรูปแบบ WAV ด้วยการ
เข้ารหัสแบบ Linear Pulse Code Modulation (LPCM)  มีความถี่อัตราชักข้อมูล คือ 96 kHz มี
ระดับความละเอียดเสียง เท่ากับ 24 บิต ซึ่งใช้พื้นที่จัดเก็บด้วยระบบเสียง Mono ประมาณ 1 GB ต่อ
ความยาว 1 ชั่วโมง  ส าหรับระบบเสียง Stereo ใช้พื้นที่ประมาณ 2 GB ต่อความยาว 1 ชั่วโมง  
 ไฟล์เสียงที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียคุณภาพจ ากัด หมายถึง เสียงที่มีช่วงกว้างจ ากัด เช่น 
บันทึกบทสนทนา เป็นต้น มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือทางประวัติศาสตร์ต่ า และต้องการเพียง
ความหมายที่ได้ยินเท่านั้น ไฟล์ลักษณะนี้ควรบันทึกในรูปแบบ WAV ด้วยการเข้ารหัสแบบ Linear 
Pulse Code Modulation (LPCM) มีความถี่อัตราชักข้อมูล คือ 48 kHz มีระดับความละเอียดเสียง
เท่ากับ 16 บิต ซึ่งใช้พ้ืนที่จัดเก็บด้วยระบบเสียง Mono ประมาณ 0.345 GB ต่อความยาว 1 ชั่วโมง  
ส าหรับระบบเสียง Stereo ใช้พื้นที่ประมาณ 0.691 GB ต่อความยาว 1 ชั่วโมง 
 ไฟล์เสียงดิจิทัลแต่ก าเนิด หมายถึง เสียงที่บันทึกเป็นไฟล์ดิจิทัลและจัดเก็บด้วยสื่อดิจิทัล เช่น 
ฮาร์ดดิสก์ หรือ Flash Card เป็นต้น ในการจัดเก็บหอจดหมายเหตุจะปรับให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน
เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน รูปแบบที่ใช้ควรเป็น WAV ด้วยการเข้ารหัสแบบ Linear Pulse 
Code Modulation (LPCM) ส าหรับความถี่อัตราชักข้อมูลและความละเอียดให้ก าหนดเท่ากับไฟล์
ต้นฉบับ 
 การสงวนรักษาไฟล์ดิจิทัลเพ่ือท าส าเนา จะไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการสูญเสียคุณภาพ 
ต้นฉบับส าหรับการท าส าเนาควรบันทึกในรูปแบบ WAV ด้วยการเข้ารหัสแบบ Linear Pulse Code 
Modulation (LPCM) มีความถี่อัตราชักข้อมูล คือ 44.1 kHz มีระดับความละเอียดเสียงเท่ากับ 16 
บิต ซึ่งใช้พ้ืนที่จัดเก็บด้วยระบบเสียง Mono ประมาณ 0.317 GB ต่อความยาว 1 ชั่วโมง  ส าหรับ
ระบบเสียง Stereo ใช้พื้นที่ประมาณ 0.635 GB ต่อความยาว 1 ชั่วโมง 
 การสงวนรักษาไฟล์ดิจิทัลเพ่ือเผยแพร่ มักเป็นการให้บริการตามความต้องการ องค์การ
บริหารจดหมายเหตุและเอกสารแห่งชาติ (National Archives andRecords Administration --  
NARA) ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งท าหน้าที่คล้ายหอจดหมายเหตุแห่งชาติแนะน าให้บันทึก 2 รูปแบบ  
แบบแรกใช้ส าหรับเผยแพร่ด้วยแผ่นซีดี ซึ่งจะมีการเข้ารหัสแบบ Linear Pulse Code Modulation 
(LPCM) มีความถี่อัตราชักข้อมูล คือ 44.1 kHz มีระดับความละเอียดเสียงเท่ากับ 16 บิต  ส่วนแบบที่
สองจะใช้รูปแบบ MP3 เนื่องจากมีขนาดเล็ก เหมาะแก่การให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้
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ความละเอียด 128 kbps ส าหรับเสียงระบบ Mono และความละเอียด 256 kbps ส าหรับระบบเสียง 
Stereo  
 องค์การบริหารจดหมายเหตุและเอกสารแห่งชาติประกาศไว้ด้วยว่าแนวทางปฏิบัตินี้เป็น
ค าแนะน าเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับเอกสารดิจิทัลขององค์การฯ เท่านั้น และไม่ควรพิจารณา
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเลิศส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ประเด็นนี้เป็นเรื่องปกติส าหรับการจัดการ
สงวนรักษาดิจิทัลเนื่องจากเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว รูปแบบ WAV เริ่มใช้ในปีค.ศ. 1991 ซึ่งใช้
เป็นรูปแบบมาตรฐานในการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพ ในขณะที่ รูปแบบ FLAC แม้จะเริ่มใช้ในปีค.ศ. 
2001 แต่เวอร์ชันที่มีความเสถียรเริ่มใช้งานในปีค.ศ. 2019 ด้วยเหตุนี้ความทันสมัยจึงไม่ใช่
องค์ประกอบส าคัญที่ใช้ตัดสินว่ารูปแบบใดเหมาะสมส าหรับบันทึกเอกสารจดหมายเหตุ แต่อยู่ที่พันธ
กิจหลักขององค์กร คือ การสงวนรักษาให้เอกสารดิจิทัลมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและรักษาคุณภาพ
ของเอกสารให้ถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องไม่บิดเบือน 
 เอกสารจดหมายเหตุมีโอกาสถูกลืมได้ง่ายเนื่องจากเป็นเอกสารเก่า เครื่องมือจัดการเอกสาร
จดหมายเหตุจึงจ าเป็นต้องมีมาตรฐานเมทาดาทาเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นคืนเอกสารตามความ
ต้องการได้  นอกจากนี้เมทาดาทายังช่วยให้นักอนุรักษ์ นักจดหมายเหตุสามารถดูแลเอกสารดิจิทัลได้
อย่างเหมาะสม จากการส ารวจคอลเล็กชันห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ต้นฉบับเทป
ม้วนมีข้อมูลวันที่ และชื่อเรื่องหรือชื่อเหตุการณ์ก ากับไว้ และก าหนดรหัสอ้างอิงเพ่ือใช้ในการจัดเรียง 
ผู้วิจัยไม่พบข้อมูลทางเทคนิค เช่น ความเร็วในการเปิดเทปม้วน เป็นต้น ส าหรับการสร้างส าเนาใน
รูปแบบเทปคาสเซ็ต ผู้วิจัยพบว่ามีข้อมูลอ้างอิงมากข้ึนเนื่องจากการท าส าเนาเทปม้วน 1 ม้วนอาจต้อง
ใช้เทปคาสเซ็ตหลายม้วน เนื่องจากมีข้อมูลเมทาดาทาจ ากัด การพัฒนาระบบเพ่ือให้บริการออนไลน์
จึงมีข้อมูลจ ากัดด้วย และในบางกรณีข้อมูลเมทาดาทาที่แสดงในเว็บมีความคลุมเครือ ตัวอย่างเช่น 
ข้อมูลวันที่ ผู้วิจัยพบว่าไม่ใช่วันที่บันทึกเหตุการณ์ และผู้ใช้อาจเข้าใจผิดว่าเป็นวันแปลงสภาพเป็น
ดิจิทัล หรือวันที่อัปโหลดไฟล์เสียงเข้าสู่ระบบ เนื่องจากหน้าจอของระบบเขียนเพียง วันที่ โดยไม่มี
ค าอธิบายเพ่ิมเติม ทั้งนี้ระบบการให้บริการออนไลน์ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา และคาดว่าจะมีการ
ปรับปรุงส่วนแสดงผลในเวอร์ชันสมบูรณ์ในอนาคต 
 ในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล Dublin Core เป็นเมทาดาทาพ้ืนฐานที่ใช้อธิบายวัตถุดิจิทัล
ทั่วไป อย่างไรก็ตามการเลือกใช้เมทาดาทาที่เหมาะสมกับเอกสารจะช่วยให้การจัดการเอกสารสะดวก
ขึ้น มาตรฐาน EBUCore พัฒนาเพ่ิมเติมจากมาตรฐาน Dublin Core เพ่ือใช้บันทึกรายการเสียง เช่น 
รายวิทยุ เป็นต้น ในข้างต้นผู้วิจัยเลือกใช้ CollectiveAccess เนื่องจากเป็นระบบ open-source ใช้
งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถติดตั้งมาตรฐาน EBUCore ในระบบได้ ในช่วงพัฒนาระบบ
จ าลอง ผู้วิจัยพบว่าการท างานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นั้นมีความล่าช้าในการบันทึกข้อมูลเมทาดาทาและ
การน าไฟล์เข้าสู่ระบบ ด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนมาใช้ระบบ ResCarta แทนซึ่งท างานในลักษณะเหมือน
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โปรแกรมทั่วไปที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยไม่ต้องอัปโหลดเอกสารเข้าสู่ระบบเนื่องจาก
ซอฟต์แวร์นี้จะสร้างเอกสารเมทาดาทาก ากับไว้ในโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ ResCarta ใช้มาตรฐาน METS 
ซึ่งครอบคลุมการใช้งานของห้องสมุดเสียงได้  นอกจากนี้ระบบ ResCarta ยังสามารถให้บริการผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพ่ิมเติม ในขั้นตอนการเตรียมเมทาดาทาเพ่ือให้บริการนั้น 
ระบบจะตรวจสอบไฟล์ดิจิทัลอัตโนมัติ และเมื่อพบไฟล์ WAV ซึ่งใช้เป็นต้นฉบับในการสงวนรักษา 
ระบบจะสร้างส าเนาในรูปแบบ MP3 อัตโนมัติ และเมื่อจัดคอลเล็กชันเรียบร้อย ระบบจะสร้าง
เว็บไซต์เพ่ือให้บริการอัตโนมัติและผู้ใช้สามารถฟังเอกสารเสียงในหน้าเว็บได้โดยไม่ต้องติดตั้ง
โปรแกรมเพ่ิมเติม 

ผู้วิจัยพบว่าการเปรียบเทียบวิธีการพัฒนาชุดเอกสารจดหมายเหตุห้องสมุดเสียงเพ่ือหา
แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นกระบวนการที่ยากล าบากและจ าเป็นต้องอาศัยบริบทขององค์กรหรือ
หน่วยงานเจ้าของเอกสารในการพิจารณาด้วย  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมิได้น าบริบทด้านนโยบายการ
บริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยศิลปากรมาร่วมพิจารณา แต่มุ่งเน้นแนวทางปฏิบัติภายในข้อจ ากัดทาง
ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านข้อมูล การเงินและเวลา  ในด้านข้อมูลมีเอกสารอ้างอิงที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ
ห้องสมุดเสียงจ านวนไม่มากและหายาก ข้อมูลบางส่วนจึงได้จากการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการแล้วโดยทางหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์เป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการประสานงานให้ ด้านการเงิน ผู้วิจัยพบว่าระบบจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
มักมีราคาสูงจึงตั้งเงื่อนไขในการเลือกระบบคือต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน  และสุดท้ายด้าน
เวลา กระบวนการพัฒนาระบบเพ่ือให้บริการผู้ใช้มีขั้นตอนมากมาย เช่น การเตรียมเมทาดาทา การ
เตรียมไฟล์ส าหรับให้บริการ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบ ResCarta จึงเหมาะสม
ส าหรับการพัฒนาชุดเอกสารจดหมายเหตุห้องสมุดเสียงมากท่ีสุด 

ในระหว่างการท าวิจัย ผู้วิจัยพบว่าระบบ Open-source จะมีปัญหาในการสร้างดัชนีค าค้น
เนื่องจากไม่สามารถตัดค าภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ภาษาตะวันตกจะมีช่องว่างระหว่างค า 
ผู้วิจัยจึงต้องบันทึกข้อมูลในลักษณะค าส าคัญแทนการบันทึกเป็นประโยค อย่างไรก็ตามระบบสืบค้น
ของ ResCarta สามารถใช้เครื่อง * ได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถ
ท างานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย ผู้วิจัยยังพบว่าข้อมูลอธิบายคอลเล็กชันห้องสมุดเสียง
มีจ ากัดและต้องการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเติมเต็มข้อมูลทางเทคนิค ประวัติความเป็นมา รวมทั้งการถอด
ความเป็นภาษาตัวเขียนเพ่ือให้สะดวกต่อการสืบค้นด้วยเนื้อหา ผู้วิจัยพยายามฟังเอกสารเสียงกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือหาข้อมูลส าหรับบันทึกเมทาดาทา แต่เอกสารบางไฟล์มีเสียงไม่ชัดเจนจนไม่สามารถ
เข้าใจความหมายได้ หัวใจของการพัฒนาชุดเอกสารจดหมายเหตุควรอยู่ที่เนื้อหาสาระภายในเอกสาร
มากกว่าระบบจัดการ เพราะระบบจัดการจะมีลักษณะการท างานคล้ายกัน แต่เอกสารจดหมายเหตุจะ
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มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ท่ีแสดงตัวตน ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และมรดก
ทางวัฒนธรรม 

ผลการประเมินความพึงพอใจโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานในชุดเอกสารห้องสมุด
เสียงได้ค่าระดับมาก โดยมีเหตุผลว่า ฟังก์ชันการท างานทั่วไปใช้งานได้เหมือนระบบอ่ืน ๆ มีการ
แสดงผลการสืบค้นและสามารถอ่านหรือฟังเอกสารได้ อย่างไรก็ตามการเล่นไฟล์เสียงในเว็บของ 
ResCarta สามารถท างานโดยไม่ต้องใช้งาน Flash Player หากเว็บใดใช้ Flash Player ส าหรับเล่น
เอกสารเสียงก็จะมีปัญหาเนื่องจากเว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่จะรณรงค์ให้ยกเลิกการใช้งานเนื่องจาก
เหตุผลด้านความปลอดภัย และผลที่ตามมาคือไม่สามารถรับฟังเอกสารเสียงได้  

กระบวนการรวบรวมข้อมูลวิจัยมีอุปสรรคหลายประการจากการสื่อสารและข้อจ ากัดทาง
เวลา  ผู้วิจัยเป็นชาวกัมพูชาและมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยได้จ ากัด ในขั้นตอนการขอ
เอกสารเสียงดิจิทัลจึงมิได้กล่าวถึงเอกสารต้นฉบับในรูปแบบ WAV และด้วยเหตุดังกล่าวจึงได้ส่งผล
กระทบต่อเนื่องในขั้นตอนการน าข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งต้องแปลงเอกสาร MP3 ให้เป็น WAV และยัง
ส่งผลกับคุณภาพเสียงซึ่งท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาเสียงได้เข้าใจ เพราะข้อจ ากัดทางภาษา 
ค าราชาศัพท์และคุณภาพเสียง ดังนั้นความพยายามค้นคว้าเพ่ือเพ่ิมเติมเมทาดาทาจึงไม่ประสบ
ผลส าเร็จ นอกจากนี้ ในการสาธิตระบบเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามนั้น เนื่องจากมีเวลาจ ากัด
จึงไม่สามารถสาธิตกระบวนการพัฒนาเมทาดาทาซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่สามารถท าได้โดยใช้
บุคลากรจ านวนน้อย ด้วยเหตุนี้ผู้ตอบแบบสอบถามจึงยังไม่มีโอกาสเห็นข้อดีในขั้นตอนการพัฒนาชุด
เอกสารเสียง 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 

แนวทางการวิจัยในอนาคตอาจท าได้สองส่วนคู่กัน  ส่วนแรกคือการวิจัยเนื้อหาในเอกสาร
เสียงโดยค้นคว้าเหตุการณ์และบริบทเพ่ิมเติม ในส่วนนี้หอสมุดควรร่วมมือกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เพ่ือใช้หลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ ประโยชน์จากงานวิจัยส่วนนี้คือ ข้อมูลเมทาดาทา และการ
สร้างความเข้าใจเนื้อหาสาระของเอกสารเสียงที่มีทั้งหมด  ส่วนที่สอง คือ การวิจัยเกี่ยวกับระบบ ใน
งานวิจัยนี้ปัจจัยในการคัดเลือกและเปรียบเทียบการพัฒนาชุดเอกสารจดหมายเหตุมีข้อจ ากัดหลาย
ประการ และค าตอบของการวิจัยนี้อาจใช้เป็นแนวทางได้เท่านั้น ในการปฏิบัติงานจริง หน่วยงาน
เจ้าของเอกสารจะต้องค านึงถึงความสอดคล้องของระบบงานและระบบซอฟต์แวร์เพ่ือให้ท างาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบประเมินความพึงพอใจระบบจัดการข้อมูลเสียง 
กรณีศึกษา ห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรียน..........................................   
 แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจผลการสาธิตระบบจัดการข้อมูล
เสียง ค าตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ประกอบการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบจัดการ
ข้อมูลเสียงต่อไป ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการอนุเคราะห์ครั้งนี้ 

นางสาว น้อย พอลลี่ 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ค าชี้แจง 
โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่มีต่อระบบ 

แบบประเมินความพึงพอใจระบบจัดการชุดข้อมูลห้องสมุดเสีย งมหาวิทยาลัยศิลปากร  

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 1.การออกแบบส่วนประสานผู้ใช้      

   1.1 ความชัดเจนของข้อความท่ีแสดงบนจอภาพ      

   1.2 ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน      
   1.3 ข้อความท่ีแสดงในระบบชัดเจน และเข้าใจง่าย      

2. ด้านการใช้งาน      

   2.1 ระบบใช้งานง่าย      
   2.2 ระบบสืบค้นข้อมูลเสียงได้รวดเร็ว      

   2.3  ข้อมูลเสียงที่สืบค้นได้มีรายละเอียดครบถ้วนตาม
ความต้องการ 

     

3. การน าไปใช้ประโยชน์      

  3.1 ระบบช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเสียงที่ต้องการได้สะดวกข้ึน      
  3.2  ระบบจัดการจดหมายเหตุเหมาะสมที่จะน ามาใช้
จัดเก็บข้อมูลเสียงได้จริง 

     

 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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