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บทคัดยอ 
ระบบบรรณนิทัศนเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาใหเกิดกิจกรรมเชิงบวกในเครือขาย

สังคมออนไลนได การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวแบบระบบบรรณนิทัศนสังคมดวยผังจิตทัศน
โดยใชทฤษฎีและหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพในการวิเคราะหและออกแบบใหผูใชงาน
วางแผนสรางผังจิตทัศนจากปายคําไดตามแนวคิดกอนการจัดเก็บและสืบคนขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ 
และแบงปนผังจิตทัศนที่สรางผานเครือขายสังคมออนไลนได ซ่ึงมีขั้นตอนการพัฒนาตัวแบบ 3 
ขั้นตอนดังนี้ 1) กําหนดรูปแบบการวิจัยภายใตทฤษฎีและหลักการเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพจาก
การบูรณาการเครือขายสังคม บรรณนิทัศน และการบริหารจัดการคุณภาพแบบวัฐจักรเดมมิ่ง            
2) ประเมินความเปนไปไดของตัวแบบที่พัฒนาจากการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญและแบบประเมิน
ความเปนไปไดใน 2 มิติ คือ ดานเทคนิคการพัฒนาและดานคุณภาพที่กอคุณคาตอผูใชงาน และ         
3) สรางตัวแบบตามผลที่ไดจากการศึกษาความเปนไปไดและการยอมรับจากผูเชี่ยวชาญ  ซ่ึงผล     
การพัฒนาตัวแบบ พบวา สามารถพัฒนาใหเกิดผลไดตามปรัชญาของเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ 
และมีองคประกอบของตัวแบบ 5 สวนหลัก คือ ผูใชงาน การวางแผน การจัดเก็บและสืบคน            
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การบันทึกการใชงาน และสารสนเทศ  ซ่ึงผูเชี่ยวชาญยอมรับความเปนไปไดในการพัฒนาตัวแบบ 
และประโยชนของตัวแบบในระดับมากทั้ง 4 ประเด็น คือ การใชปายคํามาสรางผังจิตทัศน  การจัดเก็บ
ที่อยูเว็บไซตลงสูผังจิตทัศน การสืบคนจากปายคําและผังจิตทัศน และประโยชนที่คาดวาผูใชจะไดรับ
จากการใชตัวแบบ  

 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ/ บรรณนิทัศนสังคม/ เครือขายสังคม/ ผังจิตทัศน  
 

Abstract 
Annotation system refers to information technology developed that allows for positive 

online social networking activities. The purpose of this research was to develop a model of social 
annotation system with mind map using theories and principles of quality information technology 
(QIT) in analysis and design, enabling users to plan and create mind maps from tagged words before 
storing and retrieving URLs, and to share the maps created in social networks. The development 
process consisted of 3 stages. The first stage concerned determining research methodology for the 
social annotation system with mind map, which resulted from the integration between theories and 
principles of quality information technology, social networking, annotation, and PDCA quality 
management. The second stage involved a feasibility study performed by conducting in-depth 
interview with experts in 2 dimensions –the development techniques and the quality focusing on 
value-added for users. The final stage was the development of a model using the results from the 
feasibility study and from the experts’ acceptance. The results of this research were that the social 
annotation system with mind map could be applicably developed based on the QIT philosophy, 
where the model consisted of 5 components, user model; planning model; annotation model; usage 
model; and information model, that the experts highly accepted the applicability and the usefulness 
of the social annotation system model with mind map in terms of using tags to create mind maps, 
storing URLs on mind maps, retrieving URLs from tags and mind maps, and the expected 
usefulness the user could gain from using the model.  
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บทนํา 
เครือขายสังคม (social network : SN) 

เปนศาสตรที่ได รับความนิยมนํามาใชเปน
พื้นฐานในการพัฒนาเครือขายสังคมออนไลน 
เพื่อเปนชองทางติดตอส่ือสารผานเทคโนโลยี
ในชีวิตประจําวันที่สําคัญที่สงผลใหปริมาณ
ขอมูลบนอินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นในปจจุบันได
อยางมหาศาล และพบวา  มีแนวโนมที่จะเพิ่ม
ปริมาณมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะชวง 2 
ปที่ผานมา อัตราการใชงานเว็บไซตประเภทนี้
ของประเทศไทยจัดอยูใน 20 ประเทศแรกของ
โลกอย างตอ เนื่ อง  โดย เฉพาะ  facebook, 
twitter, youtube, fickr, และ linked 
(Socialbakers, 2012) จึงกลายเปนสื่อทาง
การตลาดรูปแบบใหมที่ เรียกวา “ส่ือสังคม
ออนไลน” (social media) และมีแนวโนมที่จะ
ถูกนํามาใชในเปนแหลงวิเคราะหและวิจัยทาง
ธุรกิจและแวดวงตาง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
วงการบันเทิงและการเมือง (พิชิต  วิจิตรบุญย
รักษ, 2554; สมพร เรืองออน และคณะ, 2555)  
ตอมามีการนําแผนที่ดิจิตอลมาพัฒนาเปน
นวัตกรรมใหมเพื่อสรางความสะดวกและตอบ
รับการใชชีวิตประจําวันของผูใชงานไดมาก
ยิ่งขึ้น (สุเนตร ทวีถาวรสวัสดิ์, 2552; ฐัศแกว 
ศรีสด, 2551) โดยเฉพาะการจัดเก็บและสืบคน
ขอมูลไดตามชวงเวลาที่ตองการ อาทิ การใช
แผนที่ระบุสถานที่ เพื่อบันทึกเรื่องราวใน  
facebook หรือการสืบคนเสนทางเพื่อเดินทาง
ไปยังสถานที่ตาง ๆ ทั่วโลกใน google map 
เปนตน ซ่ึงลวนดึงดูดใจใหผูใชงานสนใจรวม

เปนสมาชิกเว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน
มากยิ่งขึ้น จึงเปนผลใหการจัดเก็บและสืบคน
ขอมูลตาง ๆ เพื่อการดําเนินชีวิตประจําวันเขา
มาเปนสวนหนึ่งในชีวิตผูใชงานอินเทอรเน็ต 
และจากขอมูลที่ศึกษาพบวา ผูใชงานมีอิสระ
ในการใชอารมณรวมในกิจกรรมออนไลน
หรือการแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งไดอยางเต็มที่ เพราะสามารถใชนามแฝง
ได  จึงอาจกอใหเกิดปญหากระทบกระทั่ง
ระหวางกันได ฉะนั้น การจะทําใหเครือขาย
สังคมใด ๆ ใหเกิดความนาอยูและเติบโตได
นาน ๆ นั้น คนในสังคมควรรูจักพื้นฐานของ
การใหและรับ (give & take) รวมถึงการ
แบงปน (sharing & contribution) เพื่อชวยให
เครือขายสังคมออนไลนเกิดเปนพื้นที่ที่กอ
ประโยชนใหกับคนที่เขามาใชงานโดยแทจริง 
(เศรษฐพงค  มะลิสุวรรณ, 2555) และผู
ใหบริการเครือขายสังคมตองไมมุงหมายนํา
ข อมู ลก า ร ใช ง านของผู ใ ช ไปแสวงหา
ประโยชนทางการคาเพียงอยางเดียว 

บรรณนิทัศน (annotation) เปน
เทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเดิมที
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสรางความสะดวกในการ
อานเอกสารอิเล็กทรอนิกส มีรูปแบบและ
ลักษณะการนําไปใชงานที่หลากหลาย สําหรับ
รูปแบบที่ผูใชงานอินเทอรเน็ตคุนเคยกันดี 
ไดแก การทําบุคมารคหนาเว็บไซตที่สนใจ 
(URL bookmark) การติดปายคําเพื่อจัด
หมวดหมูหนาเว็บไซต (URL tagging) และ
การสืบคนจากปายคํากอนเมฆ (tag Cloud) 
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เปนตน ปจจุบันมีการนําไปใชเพื่อใหบริการ
ในเว็บไซตสังคมออนไลนใน 2 ลักษณะคือ  

1) การใหบริการเครือขายสังคมเต็ม
รูปแบบที่เรียกวา “บรรณนิทัศนสังคม” (social 
annotation) ดังเชน การใหบริการของเว็บไซต 
delicious ซ่ึงเว็บไซตที่เปนที่นิยมของผูที่นิยม
สืบค นข อมู ลบนระบบอิน เทอร เน็ ต ใน
ตางประเทศ 

2) การใหบริการเปนโปรแกรม
เสริมในเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ เพื่อ
สรางความสะดวกและสนับสนุนการจัดเก็บ
และสืบคนขอมูลใหกับผูใชงาน  ทั้งที่ เปน
ขอมูลเฉพาะภายในสังคมออนไลนและขอมูล
จากเว็บไซตตาง ๆ ในโลกออนไลน  

การใหบริการบรรณนิทัศนทั้งสอง
รูปแบบตางสรางความสะดวกใหกับผูใชงาน
ไดไมนอย  ซ่ึงเว็บไซตตาง ๆ ที่ไดรับความ
นิยมในปจจุบันนิยมตางนําปายคําแบบปจเจก
วิธาน (folksonomy) ที่ผูใชงานสามารถ
กําหนดคําศัพทที่ตองการไดดวยตนเองมา
ใหบริการมากกวาการกําหนดปายคํามาตรฐาน
แบบอนุกรมวิธาน (taxonomy)  และผลจาก
การใชงานบรรณนิทัศนเหลานี้สามารถบง
บอกถึงพฤติกรรมการใชงานของผูใชบริการ
ไดวามีความสนใจในเรื่องใดดวยปริมาณมาก
นอยเพียงใด จึงถูกนําไปใชประโยชนในการ
วิจัยเชิงศึกษาพฤติกรรมผูใชงานเพื่อผลทาง
ธุรกิจมากกวาการพัฒนาให เกิดคุณคาตอ
ผูใชงานเปนหลัก ดังจะเห็นไดจากรายงานวิจัย
ที่สรุปไววา ปญหาหนึ่งของการสืบคนจาก
บรรณนิทัศน คือ การสื่อความหมายระหวางผู

ที่ เปนเจาของขอมูลและผูที่ สืบคนขอมูลที่
บอยครั้งใหความหมายของปายคําแตกตางกัน 
เพราะคําศัพทหนึ่งคําอาจมีความหมายได
หลายอยาง (Magableh, 2011) ซ่ึงเทคโนโลยี
แบบบรรณนิทัศน เหล านี้ สามารถนํ ามา
ปรับปรุงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได โดยการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหมวดหมูปายคําให
สามารถจัดเก็บขอมูลที่ตองการไดตรงตาม
แนวคิดผูใชงานแตละราย  รวมไปถึงการ
สืบคนเพื่อใหไดทั้งแนวคิดและขอมูลที่อยูของ
เว็บไซต ดังนั้น หากมีเครือขายสังคมออนไลน
ที่ใหบริการแบบบรรณนิทัศนโดยมุงเนนสราง
คุณภาพใหเกิดกับผูใชงานในการวางแผนการ
จัดเก็บขอมูลที่อยู เว็บไซตไดตามแนวคิด
ตนเองไดโดยอิสระแบบผังจิตทัศน แบงปน
แนวคิดกันได และมีกลไกในการชวยเหลือให
ทราบถึงความกาวหนาของการจัดเก็บและ
สืบคนได จะเปนแนวทางหนึ่งที่สงเสริมให
เกิดกิจกรรมออนไลนที่ชวยสรางฐานความรู
แบบผังจิตทัศนเปนประโยชนกับการพัฒนา
ประ เทศไปสู สั งคมแห งการ เรี ยน รู ผ าน
เครือขายสังคมออนไลนไดอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึง
เปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 11 (สํานักงานคณะกรรมการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 
2554)   

คุณภาพ (quality) เปนปจจัยสําคัญที่
ตองคํานึงถึงเมื่อตองการพัฒนาสิ่งที่เกี่ยวของ
กับการดํารงชีวิตใด ๆ ซ่ึงตองกําหนดมิติของ
คุณภาพใหชัดเจนวา ตองการมุงเนนไปที่จุดใด 
เพื่อสรางกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ
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คุณภาพ (Quality Management : QM)  ให
เปนไปอยางทั่วถึงครอบคลุมทั้ง 3 สวน คือ 
โครงสรางพื้นฐาน การฝกฝน/ฝกปฏิบัติ และ
เครื่องมือ  ที่จะนํามาใชบริหารจัดการสิ่ ง
เหลานั้น และหากตองการใหเกิดการปรับปรุง
ไดอยางแทจริงในลักษณะของการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง (learning cycle) ควรประกอบดวย 4 
ขั้นตอน คือ การวางแผนการดําเนินการตาม
แผนการประเมินความกาวหนา  และการ
ทบทวนวาผลการประเมินเปนไปตามแผนที่
วางไวหรือไม (Evans & Lindsay, 2008) ซ่ึง
วิ ธีการบริหารจัดการคุณภาพที่ เปนที่นิยม
นําไปประยุกตใชกับงานไดทุกศาสตรเพื่อการ
ป รั บ ป รุ ง อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง  ( continuous 
improvement) แบบวัฐจักรเดมมิ่ง (Deming’s 
cycle) ที่มีกระบวนการพีดีซีเอ (Plan-Do-
Check-Action : PDCA)  (Kemp, 2006) ที่
สามารถนํามาตอบโจทยการดําเนินงานไดวา 
เมื่ อปรับปรุงกระบวนการแลวดีกว า เดิม

อยางไร ทําไดอยางตอเนื่องหรือไม สามารถ
นําพาไปสูเปาหมายที่ตองการไดหรือไม และมี
อิสระในการสรางเครื่องมือเขามาสนับสนุน
ในแตละขั้นตอนใหเกิดการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องไดตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน 
จึงยังคงเปนกระบวนการคุณภาพที่ไดรับความ
นิยมมาจนถึงปจจุบัน  

เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพหรือ
คิวไอที (Quality Information Technology : 
QIT) เปนการนําระเบียบวิธีการและเทคนิค
คุณภาพ (Quality Management : QM) และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ  ( information 
technology : IT)  มาบูรณารวมกับวิทยาการ
คุณภาพของศาสตรหลักดานตาง ๆ ตาม     ตัว
แบบดังภาพที่ 1 (จารึก  ชูกิตติกุล, 2548) เพื่อ
ทําใหเกิดเปนเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงที่
สามารถสรางประโยชนใหกับศาสตรที่นํามา
บูรณาการไดอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

  

 

ภาพที่ 1  ทฤษฎีและหลักการคิวไอที ปรับปรุงจาก (จารึก  ชูกิตติกุล, 2548) 

 
จากความเกี่ยวของของประเด็นปญหา

ขางตน จึงเปนที่มาของแนวคิดในการพัฒนา
ตัวแบบบรรณนิทัศนสังคมดวยวิธีการบูรณา
การตามทฤษฎีและหลักการคิวไอที  จาก
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ศาสตรที่เกี่ยวของ 3 ศาสตร คือ  1) เครือขาย
สังคม  2) บรรณนิทัศน และ 3) การบริหาร
จัดการคุณภาพแบบวัฐจักรเดมมิ่ง และนํามาสู
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ค ร้ั งนี้  คื อ  “ตั วแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพระบบบรรณ
นิทัศนสังคมดวยผังจิตทัศนสามารถวิเคราะห
และออกแบบภายใตทฤษฎีและหลักการ
เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพได”  ซ่ึงขอสรุป
จากศาสตรทั้งสามนํามากําหนดเปนมโนทัศน
ในการสรางรูปแบบการวิจัยภายใตทฤษฎีและ
หลักการคิวไอทีเพื่อใหไดตัวแบบเครือขาย
สังคมที่มีกิจกรรมออนไลนที่เหมาะสม และ
สรางประโยชนใหกับแกผูใชงานที่เกี่ยวของ
ใหไดรับคุณคาจากการใชงานมากยิ่งขึ้น 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การพัฒนาตัวแบบในครั้งนี้ใชการ
วิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ประยุกตภายใตทฤษฎีและหลักการคิวไอที 
(วรชัย, 2550) โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหไดตัวแบบคิวไอทีระบบบรรณนิทัศน
สังคมดวยผังจิตทัศนใหเกิดผลไดจริงภายใต
ทฤษฎีและหลักการคิวไอที มีกระบวนการ
ดําเนินงานวิจัยที่ผูวิจัยนําทฤษฎีและหลักการ
คิวไอทีมาใชในการวิเคราะหและออกแบบตัว
แบบคิวไอที 3 ขั้นตอนดังนี้ คือ 1) กําหนด
รูปแบบขอสรุปการวิจัยภายใตทฤษฎีและ
หลักการคิวไอที 2) ประเมินความเปนไปได
จากผูเชี่ยวชาญ และ 3) สรางตัวแบบคิวไอที 
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้  

1) กําหนดรูปแบบการวิจัยภายใต
ทฤษฎีและหลักการคิวไอที เปนขั้นตอนของ
การวางแผนและศึกษาขอมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับ
ศาสตรทั้ง 3 ดานที่นํามาบูรณาการเพื่อสราง
เ ป น ตั ว แ บบ ร ะ เ บี ย บ วิ ธี คิ ว ไ อ ที  ( QIT 
Methodology Model) ที่เปนตัวกําหนดแนว
ทางการวิจัยตามทฤษฎีและหลักการคิวไอที 

2) ประเมินความเปนไปไดจาก
ผูเชี่ยวชาญ เปนขั้นตอนดําเนินการวิจัยตามตัว
แบบระเบียบวิ ธีคิ วไอที  โดยเริ่มตนจาก
การศึกษาขอมูลจากเอกสารงานวิจัยทั้งในและ
ต างประ เทศมากํ าหนดมิติ ของแนวทาง
การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาตัว
แบบคิวไอทีระบบบรรณนิทัศนสังคมดวยผัง
จิตทัศนที่สอดคลองกับทฤษฎีและหลักการคิว
ไอที จากนั้นจึงนําผลจากการสัมภาษณเชิงลึก
ผูเชี่ยวชาญในศาสตรที่นํามาบูรณาการทั้ง 3 
ดานมาหาขอสรุปในการพัฒนาตัวแบบคิวไอที
ระบบบรรณนิทัศนดวยผังจิตทัศนตอไป 

3) สรางตัวแบบคิวไอที ซ่ึงเปน
ขั้นตอนของการศึกษาและวิ เคราะหความ
เปนไปไดจากผูเชี่ยวชาญมาออกแบบตัวแบบ
คิวไอทีระบบบรรณนิทัศนดวยผังจิตทัศนให
สามารถนําไปสูการพัฒนาใหเกิดผลไดจริง 

  

ผลและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 กําหนด

รูปแบบการวิจัยภายใตทฤษฎีและหลักการคิว
ไอที   ไดกระบวนการวิจัยตามทฤษฎีและ
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หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดการบูร-
ณาการศาสตรทั้ง  3 ดาน  และตัวแบบการ
วิเคราะหและออกแบบระบบที่เรียกวา “ตัว
แบบระเบียบวิ ธีคิ วไอทีอาจายล เดมมิ่ ง” 
(Agile-Deming QIT methodology) ที่มีการนํา
กลไกของวัฐจักรเดมมิ่ งมาบูรณาการกับ
ระเบียบวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศแบบอา
จายล (Agile methodology)  ดังภาพที่ 2 ที่เกิด
จากการนําวัฐจักรเดมมิ่งมาสรางกลไกในการ
ควบคุมความตอเนื่องของกระบวนการหลัก

และกระบวนการยอยภายในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการอาจายล โดยการประยุกตแนวคิด
ของบริษัทโตโยตามอเตอรในการออกแบบ
รายงานควบคุมกระบวนการ PDCA ดวย
กระดาษขนาด  A3  (โซเบคและสมอลเลย, 
2 5 5 4 )  มากํ าหนด เป นแนวทา ง ในการ
ดําเนินการวิเคราะหและออกแบบตัวแบบคิว
ไอทีระบบบรรณนิทัศนสังคมดวยผังจิตทัศน
ตามสมมติฐานที่กําหนดไว   

 

 
 

ภาพที่ 2  ตัวแบบระเบียบวิธีคิวไอทีอาจายลเดมมิ่ง (Agile-Deming QIT Methodology) 

 
ผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 2  ประเมิน

ความเปนไปไดจากผูเชี่ยวชาญ ไดผลสรุปใน
การกําหนดแนวทางการพัฒนาตัวแบบที่
ชัดเจนขึ้น ดังตารางที่ 1 ที่เกิดจากการนําผล

จากขั้นตอนแรกมากําหนดแผนงานและรางตัว
แบบตามแนวคิดและขอกําหนดซอฟตแวร 
เมื่อนําไปสัมภาษณเชิงลึกเพื่อศึกษามุมมอง
ของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทานที่มีความเชี่ยวชาญ
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ในศาสตรที่นํามาบูรณาการที่สอดคลองกัน 
โดยกําหนดประเด็นคําถามเพื่อ เปนแนว
ทางการพัฒนาตัวแบบบรรณนิทัศนใหเปน
เครือขายสังคมออนไลนที่สามารถสราง
รูปแบบใหเกิดการสรางเสริมประสิทธิภาพ
วิธีการจัดเก็บและสืบคนขอมูลใหกับผูใชงาน 
และแบ งปนแนวคิ ดของ ผู ใช ง านได   4 
ประเด็น  ประกอบดวย  การใชปายคํามาสราง

ผังจิตทัศน  การจัดเก็บที่อยูเว็บไซตลงสูผังจิต
ทัศน  การสืบคนจากปายคําและผังจิตทัศน 
และประโยชนที่คาดวาผูใชจะไดรับจากการใช
ตัวแบบ ซ่ึงดําเนินการภายใตกระบวนการ 
PDCA ที่กําหนดไวในกระบวนการยอยใน
ภาพที่ 2   

 

 
ตารางที่ 1 การประยุกตองคประกอบคิวไอทีเพื่อออกแบบตัวแบบ ควิไอทีระบบบรรณนิทัศนสังคม
ดวยผังจิตทัศน 
 

 
 
ขอสรุปที่ไดจากตารางขางตนนํามา

สูขอสรุปที่เปนแนวทางการศึกษาความเปนไป
ไดของการบูรณาการศาสตรทั้ งสามดาน
ภายใตทฤษฎีและหลักการคิวไอที ดังนี้ 

1) ขอสรุปที่นํามาใช เปนมิติของ
การศึกษาความเปนไปไดของการวิจัยและ
พัฒนาตัวแบบคิวไอทีจากผูเชี่ยวชาญในครั้งนี้ 
2 ประการ คือ ดานเทคนิคการพัฒนาวา

สามารถประยุกตใชไดจ ริง  (applicability) 
(Pressman & Lowe, 2009) และ ดานคุณภาพที่
กอให เกิดคุณคาตอผูใชงานจากการสราง
บรรณนิทัศน   

2) ขอสรุปจากการเปรียบเทียบ
แนวคิดและแนวโนมของการพัฒนาเครือขาย
สังคมและบรรณนิทัศนโดยวิธีการสัมภาษณ
เชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญที่ควรนํามาใชสรางตัว
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แบบสามารถจําแนกออกตามโครงสรางของ
ระบบสารสนเทศไดดังนี้       

2.1) สวนของขอมูลนําเขาและ
กระบวนการ (input & process): การสรางปาย
คําและผังจิตทัศน  การจัด เก็บขอมูลที่อยู
เว็บไซตดวยผังจิตทัศน และการสืบคนความรู
จากปายคําและผังจิตทัศน  

2.2) สวนรายงานขอมูล (output): 
สารสนเทศที่ไดรับจากการใชงานปายคําและ
ผังจิตทัศน 

2.3) สวนผลที่ไดรับจากระบบ 
(outcome): ประโยชนที่คาดวาผูใชจะไดรับ 

เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาประกอบ
กันเพื่อพัฒนาแบบประเมินความเปนไปไดที่
ใชศึกษาแนวทางพัฒนาตัวแบบจากผูเชี่ยวชาญ
เพิ่มเติม สามารถนํามาสรุปเปนประเด็นของ
การพัฒนาตัวแบบให เกิด รูปแบบใหม  4 
ประเด็น คือ 1) รูปแบบและกลไกการวางแผน
จัดเก็บที่อยูเว็บไซตดวยการสรางผังจิตทัศน
จากปายคํา 2) การสืบคนขอมูลจากปายคําและ
ผังจิตทัศน 3) สารสนเทศจากปายคําและผังจิต
ทัศน  และ 4) ประโยชนที่คาดวาผูใชจะไดรับ
จากการใชงาน 

จากขอสรุปทั้งสองสวนขางตนจึง
เปนที่มาของแบบประเมินความเปนไปไดเพื่อ
ใชควบคุมกระบวนการคุณภาพตามตัวแบบ
ระเบียบวิธีคิวไอทีอาจายลเดมมิ่ง ซ่ึงผลการ
ยอมรับความเปนไปไดของการนําไปพัฒนา
ใหเกิดผลไดจริงจากผูเชี่ยวชาญในขั้นตอนนี้
ไดคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทั้ง 4 ประเด็น 

ผลการวิ จั ย ต ามขั้ นตอนวิ จั ย ใน
ขั้นตอนที่ 3 สรางตัวแบบคิวไอที ไดตัวแบบ
คิวไอทีระบบบรรณนิทัศนสังคมดวยผังจิต
ทัศนที่มุงเนนใหผูใชงานเกิดการวางแผนตาม
โครงรางแนวคิดดวยการกําหนดใหผูใชงานนํา
ปายคํามาสรางเปนผังจิตทัศนกอนการคนหา
ขอมูลเพื่อจัดเก็บ และสืบคนได จึงเรียกตัว
แบบนี้วา “Self-Planning Annotation with 
Mind Map Model : SPA-3M” หรือ สปา-3เอ็ม 
ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบหลัก 5 ประการ 
ไดแก ผูใชงาน (user model)  การวางแผน 
(planning model) การจัดเก็บและสืบคน 
(annotation model) การบันทึกการใชงาน 
(usage model) และสารสนเทศ (information 
model)  ดังภาพที่ 3 ดวยกลไกในการทํางาน
ของแตละองคประกอบตอไปนี้ 
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ภาพที่ 3  ตัวแบบคิวไอทีระบบบรรณนิทศันสังคมดวยผังจิตทัศนหรือ SPA-3M 

 

1) ตัวแบบผูใชงาน (User Model)  
ทําหนาที่จัดการขอมูลและกลไกเกี่ยวกับ
ผูใชงาน สําหรับการพัฒนาใหเปนเครือขาย
สั งคมออนไลน  โดยการวิ เ คร าะห และ
ออกแบบในสวนนี้ ตองพิจารณาถึงเปาหมาย 
(object) ของการพัฒนา และรูปแบบการใช
ชีวิตของกลุมเปาหมาย (Generation Style) 

2) ตัวแบบการวางแผน (planning 
model) ทําหนาที่สรางกลไกการวางแผนกอน
การจัดเก็บและสืบคนขอมูล โดยการวิเคราะห
และออกแบบในสวนนี้ ต องพิจารณาถึ ง
รูปแบบของการจัดวางตําแหนงของปายคํา
กอนเมฆ (tag cloud layout) ที่สงเสริมใหเกิด
การคิดเชิงสรางสรรค (creative thinking) และ
กลไกการวัดผล (measurement) ที่ใชเปน
เครื่องมือวัดเพื่อตรวจสอบความกาวหนาใน

การใชงานระบบกับเกณฑการใหรางวัลตัวเอง 
(reward) ตามที่ผูใชงานกําหนดขึ้น เพื่อ
กระตุนให เกิดการสืบคนความรู  หรือให
กําลังใจผูใชงาน 

3) ตัวแบบการจัดเก็บและสืบคน 
(annotation model)  ทําหนาที่สรางกลไกการ
จัดเก็บและสืบคนขอมูล โดยการวิเคราะหและ
ออกแบบในสวนนี้ตองพิจารณาถึงวิธีการหรือ
เทคนิคในการจัดเก็บขอมูล (storing method) 
ใหเหมาะสมกับลักษณะขอมูลที่คนหามาได
ดวยคําศัพทใด (keyword) และตองการจัดเก็บ
ขอมูลที่เกิดจากการคนหา (search data) 
อยางไร และวิธีการหรือเทคนิคในการสืบคน
ขอมูล (retrieval method) จากขอมูลที่จัดเก็บ
ไวในระบบสวนตัวหรือจากแบงปนภายใน
ระบบ (annotated data) และมีกลไกที่จัดการ



 
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 13 (1): 2556               51 

ใหทราบถึงความกาวหนาของการสืบคน 
(progression) ได 

4) ตัวแบบบันทึกการใชงาน (usage 
model) ทําหนาที่บันทึกการใชงานที่เปนความ
เชื่อมโยงระหว างกันในสวนของการใช
ทรัพยากรรวมกัน  โดยการวิ เคราะหและ
ออกแบบในสวนนี้ตองพิจารณาถึงวิธีการหรือ
เทคนิคที่ใชสรางการแบงปนขอมูล (sharing 
method)  และการเตือนใหทราบถึงขอมูลที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว (alert method) 

5) ตัวแบบสารสนเทศ (information 
model) ทําหนาที่จัดการสารสนเทศใหแก
ผูใชงาน  โดยการวิเคราะหและออกแบบใน
สวนนี้ ตองพิจารณาถึงเทคนิคที่นํามาใชสราง
สารสนเทศ (technique)  และหลักการ
ออกแบบเพื่อเพิ่มคุณคา (value-added)  ใหทั้ง
ในสวนของผู ใชงาน  องคการ  และสังคม
รวมถึงสวนที่เชื่อมโยงและสงผลระหวางกัน
ในเชิงสรางสรรค  

จะเห็นวา องคประกอบทั้ง 5 สวน
ของตัวแบบ SPA-3M ขางตัน มีการเพิ่มมิติ
ของคุณภาพใหกับผูใชงานระบบบรรณนิทัศน
ในสวนของการวางแผนกอนการจัดเก็บและ
สืบคนขอมูลไดตามโครงรางแนวคิดสวน
บุคคล และสรางสารสนเทศกลับไปยังผูใชงาน
ได ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีและหลักการคิวไอ
ทีตามที่ไดศึกษาไว และตัวแบบดังกลาวเมื่อ
นําไปประเมินความเปนไปไดของการนําไป
พัฒนาใหเกิดผลไดจริงไดรับการยอมรับจาก

ผู เชี่ยวชาญดวยคาเฉลี่ยในระดับมากทั้ง  4 
ประเด็นเชนกัน กลาวคือ  1) รูปแบบและ
กลไกการวางแผนจัดเก็บที่อยูเว็บไซตดวยการ
สรางผังจิตทัศนจากปายคํา  2) การสืบคน
ขอมูลจากปายคําและผังจิตทัศน 3) สารสนเทศ
จากปายคําและผังจิตทัศน  และ 4) ประโยชน
ที่คาดวาผูใชจะไดรับจากการใชงาน 

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

การวิจัยและพัฒนาตัวแบบ SPA-3M 
ดําเนินการวิเคราะหและออกแบบตามตัวแบบ
ระเบียบวิธีคิวไอทีอาจายลเดมมิ่ง และไดตัว
แบบที่มีองคประกอบที่สอดคลองและเปนไป
ตามทฤษฎีและหลักการคิวไอทีที่มุงเนนให
เกิดการพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับเทคโนโลยี
สารสนเทศมากยิ่งขึ้น  ดวยการเพิ่มคุณคา
บรรณนิทัศนใหมีประโยชนตอผูใชงานมาก
ยิ่งขึ้น  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่
กําหนดไว โดยใชวิธีการศึกษาความเปนไปได
ในการวิเคราะหและออกแบบจากผูเชี่ยวชาญที่
มีประสบการณในศาสตรที่เกี่ยวของโดยตรง 
จนไดผลของตัวแบบที่มี 5 องคประกอบหลัก
ที่แตกตางไปจากการวิเคราะหและออกแบบ
บรรณนิทั ศน สั งคมทั่ ว ไป   และมี คว าม
เชื่อมโยงขององคประกอบทั้ง 5 สามารถนําไป
ประยุ กต ใ ช ให เ กิ ด เ ป น รูปธรรมได ให
เหมาะสมกับ ลักษณะองคการหรือก ลุ ม
ผูใชงานไดทั้งในสวนของวิธีการสรางผังจิต
ทัศน เพื่อจัด เก็บขอมูลที่อยู เว็บไซต  และ
เทคนิคการพัฒนาวิธีการจัดเก็บขอมูลที่อยู
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เว็บไซตลงสูปายคําในผังจิตทัศนเพื่อใหสืบคน
ไดจากทั้งปายคําและผังจิตทัศน ดังเชนภาพ
ตัวอยางระบบตนแบบที่สรางจากกลไกการ
ทํางานจากตัวแบบ SPA-3M เมื่อเปรียบเทียบกับ
การทํางานของเว็บไซต delicious ดังภาพที่ 4  
ซึ่ง เปนภาพสวนหนึ่งของการจําลองระบบ
ตนแบบเพื่อใชทดสอบตัวแบบสปา-3เอ็มวา 
สามารถพัฒนาใหเกิดผลไดจริงตามปรัชญาคิว
ไอทีดวยการวิเคราะหและออกแบบตามตัวแบบ
ระเบียบวิธีคิวไอทีอาจายเดมมิ่ง  ซึ่งอาจไม
ครอบคลุมความตองการของกลุมผูใชงานที่เปน
องคการใดองคการหนึ่งที่ มีลักษณะเฉพาะ 
ฉะนั้น เพื่อใหเกิดผลของการนําไปใชใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริง งานวิจัยในขั้นตอไปจึง

ควรมีการศึกษาการยอมรับจากกลุมเปาหมายที่
ตองการนําไปใชงานใหเกิดประโยชนอยาง
แทจริง งานวิจัยในขั้นตอไปจึงควรมีการศึกษา
การยอมรับจากกลุมเปาหมายที่ตองการนําไปใช
งานใหสอดคลองกับความตองการพัฒนาตัว
แบบทั้งในสวนของรูปแบบและกลไกการ
วางแผนจัดเก็บที่อยูเว็บไซตดวยการสรางผังจิต
ทัศนจากปายคํา  การสืบคนขอมูลจากปายคํา
และผังจิตทัศน สารสนเทศจากปายคําและผังจิต
ทัศน  และประโยชนที่คาดวาผูใชจะไดรับจาก
การใชงาน โดยควรศึกษาในสวนของลักษณะ
ความตองการขององคการนั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อ
สรางความสมบูรณใหแกการพัฒนาองคการดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีคุณภาพ 

 

 
ภาพที่ 4 ตัวอยางกลไกการจดัเก็บและสืบคนของ www.delicious.com และระบบตนแบบ 
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