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บทคัดย่อ 

กุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์. (๒๕๕๗). สถานภาพและปัญหาแพลตฟอร์ม DSpace ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันใน 

ประเทศไทยใช้. ชลบุร:ี ภาควชิาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยบูรพา. 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (Institutional Repository) ในประเทศไทยน าซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม 

ดีสเปซเป็นซอฟต์แวร์มาพัฒนา เป็นเวลา 10 ปีมาแล้ว จากการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูลพื้นฐาน คลังหน่วยเก็บ

ถาวรสถาบันในปรเทศไทยที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัย

วิจัย เหตุผลที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันเลือกใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซคือ การเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด  

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันมีกลไกทางเทคนิคร่วมกันสูง จากคุณสมบัติเดียวกันที่ใช้ ทั้งฐานข้อมูล เครื่อง

บริการ (Server) ระบบปฏิบัติการ เครื่องบริการการท างานบนเว็บ (Web Server) (2) การติดตั้งและการใช้

งาน คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่ใช้แพลตฟอร์มดีสเปซส่วนใหญ่ด าเนินการติดตั้ง พัฒนา และดูแลระบบเอง

ทั้งหมด และมีการพัฒนาเพ่ิมเติม (การปรับแต่ง) ให้เหมาะกับการใช้งาน จัดเก็บวัสดุสารสนเทศท่ีเป็นบทความ

วารสาร รายงาน และวิทยานิพนธ์ จัดเก็บเอกสารที่แปลงเป็นดิจิทัล (Digitized Document) และจัดเก็บและ

ให้บริการเนื้อหาวิชา ได้แก่ สหสาขาวิชา มีนโยบายการสงวนรักษาและบริการ โดยจัดเก็บและให้บริการผลงาน

ของคณาจารย์ทุกเรื่อง ทุกประเภท และคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้สามารถค้นหาเนื้อหาได้ผ่าน

อินเทอร์เน็ต การเผยแพร่ผลงานที่จัดเก็บและให้บริการผ่านเว็บไซต์ของคลังฯ เอง และผ่านเครื่องมือช่วยค้น 

(Search Engine) บนเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ เช่น Google, Yahoo, Bing และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน/

หอสมุด และผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดการลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาโดยการเผยแพร่เฉพาะ

ผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น (3) ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ ปัญหา

การใช้ระบบที่ประสบคือ บุคลากรคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันต้องส่งผลงานของคณาจารย์/นักวิจัยเข้าสู่ระบบ

ให้ ส าหรับปัญหาทั่ว ๆ ไป ที่ประสบคือ การขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้มีผู้ส่งผลงานและผู้ใช้น้อยเกินไป  

ส่วนคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันให้ข้อเสนอแนะคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันควรร่วมมือในการแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรระหว่างกันในระดับชาติ และควรเป็นนโยบายระดับชาติ  
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Kongpradit, K. (2014). Status and Problems of DSpace Platform Used in the Institutional  

Repositories in Thailand. Chon Buri: Department of Information Studies, Faculty of  

Humanities and Social Sciences, Burapha University. 

Some of Thai Institutional Repositories (Thai IRs) have been developed by DSpace for 

10 years ago. The research found that (1) Basic Information: Most of Thai DSpace IRs belong 

to the research university libraries and one of their reasons to choose Dspace software is its 

being an Open Source software. Also, they have high cohesive configurations such as 

database, server, operation system, web server, etc. (2) Installation and Usage: Most of each 

Thai DSpace have been installed, developed, maintained and customized by itself. Types of 

information, which they stored and serviced, are journal articles, reports and theses and 

subject of information, which they stored and serviced, is an interdisciplinary. Their policies 

on preservation and service are all title and type of faculties’ papers will be stored and all 

faculties, staffs, and students can be retrieved via the Internet. All stored works published 

on the IRs, the Libraries, and the Universities’ sites and can be retrieved via almost search 

engines. Furthermore, they published particularly their own copyrighted works. (3) 

Experienced Problems and Suggestions: The Thai DSpace IRs experienced the problem of 

their staffs must submit all works for faculties / researchers. The general problem is lack of 

community relations, makes less submitted works. The suggestion is all Thai Dspace IRs 

should share their works between them and should be the national policy.  
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 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์เพ่ือสร้างคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (Institutional Repository: IR) ให้มี

ประสิทธิภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งผู้ฝากผลงาน และผู้ใช้บริการ ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม

ดีสเปซเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่มีสมรรถนะสูง ที่ชุมชนมหาวิทยาลัยวิจัยทั่วโลกเลือกน ามาใช้ ในสัดส่วนกว่าร้อย

ละ 50 ของซอฟต์แวร์คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันทั้งหมด  

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในประเทศไทย กว่า 10 แห่ง ได้น า

ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซมาพัฒนาเป็นเวลา 10 ปีมาแล้ว สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ส าหรับการเป็น

บทเรียนให้กับคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่ก าลังตัดสินใจเลือกซอฟต์แวร์ได้ 

การเก็บข้อมูลงานวิจัยนี้เก็บ 2 รอบ เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามรอบแรกมาพัฒนาหาข้อสรุป

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนร่วมกันมากยิ่งขึ้นในรอบที่ 2 ผู้วิจัยขอขอบคุณคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันทุกแห่ง และ

ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ตรวจแก้ไขเครื่องมือวิจัยท าให้ได้แบบสอบถามที่ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา

การวิจัย รวมถึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีให้การอุดหนุนทุนวิจัยนี้ ประจ าปีงบประมาณ 2557 ตลอดจน

การที่มหาวิทยาลัยบูรพาจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการวิจัย ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือ

การวิจัย ผ่านส านักหอสมุดอีกด้วย 
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บทท่ี 1  

บทน า 

 

ความส าคัญและที่มาของปัญหา 

Institutional Repository มีค าภาษาไทยเรียกต่างกันไปหลายค า เช่น คลังสารสนเทศสถาบัน      

คลังสถาบัน คลังปัญญา คลังข้อมูลดิจิทัล คลังปัญญาดิจิทัล คลังความรู้ดิจิทัล เป็นต้น  

ในที่นีเ้รียกว่า “คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน” ด้วยเหตุผลดังนี้   

จากนิยามค าว่า “Repository” คลังศัพท์ไทย  โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (สวทช) ระบุว่าเป็นศัพท์ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และให้ความหมายว่า หมายถึง 

คลังเก็บ สถานที่เก็บ (ข้อมูลดิจิทัล ฐานข้อมูล) แหล่งที่อยู่ (เว็บไซต์) จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า 

สารสนเทศดิจิทัลที่จะได้รับการฝากไว้ในคลังนั้นต้องเป็นสารสนเทศท่ีมีคุณค่าที่สมควรจัดเก็บเป็นการถาวร ซึ่ง

ตรงกับศัพท์บัญญัติด้านคอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถานว่า หน่วยเก็บถาวร 

(Archive) นอกจากนี้ยังพบมีการใช้ค า Archive(s) แทน Repository หลายแห่ง เช่นใน Concas, Pani & 

Lunesu (2013), Verno (2013), Younglove (2013), Concas, Pani & Lunesu (2013) เป็นต้น ดังนั้น จึง

เรียก “Repository” ว่า คลังหน่วยเก็บถาวร และเรียก “Institutional Repository” ว่า คลังหน่วยเก็บถาวร

สถาบัน    

แพลตฟอร์มดีสเปซ (DSpace) ได้รับการพัฒนาให้เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันใช้  

และเป็นซอฟต์แวร์ที่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย จากการ

ศึกษาวิจัยต่าง ๆ พบว่า การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการฝากผลงานวิจัยเพราะเห็นคุณค่าการให้ประโยชน์

แก่ผู้อื่น เช่นในงานวิจัยของ Kim (2007) ที่กล่าวว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน เป็นที่แสดงผลงานของสมาชิก

ในชุมชนมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มคณาจารย์ ในความเป็นจริงแล้วผลงานของคณาจารย์นับว่าเป็นหนึ่งใน

ความส าเร็จของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน ที่แม้ว่ามีงานวิจัยหลายเรื่องพบว่าอัตราการส่งผลงานของ

คณาจารย์อยู่ในระดับต่ าก็ตาม เพื่อการเรียนรู้ว่าต้องสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร งานวิจัยนี้จึงศึกษาว่าปัจจัย

ที่เป็นแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดผลงานของคณาจารย์นั้นคืออะไร โดยเสนอแบบจ าลองเชิงแนวคิดของปัจจัย

เหล่านี้บนพื้นฐานของแบบจ าลอง the Socio-Technical Network Model และทฤษฎี Social Exchange 

Theory โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณาจารย์ 67 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ฝากวัสดุสารสนเทศไว้ในคลังหน่วยเก็บ
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ถาวรสถาบัน ที่ the DSpace IR ของมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง มีผู้ตอบแบบส ารวจ 31 คน (ร้อย

ละ 46.3) การค้นพบชี้ให้เห็นว่า คณาจารย์ที่ได้วางแผนว่าจะส่งผลงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้กับคลังหน่วย

เก็บถาวรสถาบัน เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความสามารถในการเข้าถึงและการเผยแพร่ต่อสารธารณชนของวัสดุ

สารสนเทศที่เข้าถึงแบบเปิด และมีเจตจ านงที่เห็นประโยชน์ผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง ก็จะส่งผลงานเพ่ือให้สามารถเข้าถึง

ได้อย่างทั่วถึง ส าหรับคณาจารย์ที่รับรู้ได้ถึงอิทธิพลขององค์กรที่ให้ทุนอุดหนุนที่มีต่อการตัดสินใจในผลสัมฤทธิ์

ส่วนตนมีน้อยกว่าคณาจารย์ที่ส่งผลงานให้กับคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน  

อย่างไรก็ตาม Kim (2010) ศึกษาซ้ าอีกในกลุ่มตัวอย่างที่กว้างข้ึน โดยศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ หรือ

ที่เป็นอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของคณาจารย์กับการลงมือปฏิบัติฝากหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเอง คือการ

จัดเก็บผลงานวิจัยในแหล่งเข้าถึงแบบเปิด ตั้งแต่เว็บเพจส่วนบุคคลไปจนถึงคลังหน่วยเก็บถาวรแบบเปิด 

ออกแบบงานวิจัยด้วยวิธีการส ารวจและสัมภาษณ์แบบสามเส้า เก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนปริญญา

เอกและมีชื่อเสียงโดดเด่นที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันน าดีสเปซมาใช้ 17 แห่ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

กลับคืนมาจากคณาจารย์ 684 คน และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อีก 14 คน พบปัจจัยที่ส าคัญ 7 ปัจจัย ได้แก่ (1) 

ความเห็นแก่ผู้อ่ืน คือจากแนวคิดการจัดให้มีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้จากการมีคลังหน่วยเก็บถาวรแบบเปิด 

(2) วัฒนธรรมที่รับรู้ได้ในการการฝากหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเอง (3) ประเด็นปัญหาด้านลิขสิทธิ์ (4) ทักษะทาง

วิชาการ (5) อายุ (6) การรับรู้ได้ถึงผลกระทบที่ปราศจากอันตรายของการฝากหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเองกับ

ความมั่นคงในต าแหน่งและการแต่งตั้ง และ (7) ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเวลาและความพยายามที่เพ่ิมข้ึน ขนาด

ผลกระทบสามารถเรียงล าดับหนักเบาได้ดังนี้ อายุ ประเด็นปัญหาทางลิขสิทธิ์ และเวลาและความพยายามที่

เพ่ิมข้ึนสัมพันธ์ในเชิงลบกับการฝากหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเอง ขณะที่ปัจจัยอ่ืนที่เหลือสัมพันธ์เชิงบวกกับการ

ฝากหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเอง คณาจารย์ได้รับแรงจูงในจูงใจจากการเห็นประโยชน์ของคลังหน่วยเก็บถาวร

แบบเปิดที่มีต่อผู้ใช้ บรรทัดฐานในวิชาการ และไม่มีอิทธิพลเชิงลบต่อผลตอบแทนทางวิชาการ อย่างไรก็ตาม

อุปสรรคที่มีต่อประเด็นปัญหาการฝากหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเองเก่ียวกับลิขสิทธิ์ เวลาและความพยายามที่

เพ่ิมข้ึน ความสามารถทางวิชาการ และอายุ เป็นการบ่งบอกว่า ข้อก าหนดในการให้บริการช่วยเหลือคณาจารย์

ในดารจัดการลิขสิทธิ์ ประเด็นปัญหาทางเทคนิคและการขนส่ง จะสามารถกระตุ้นอัตราการฝากหน่วยเก็บ

ถาวรด้วยตนเองให้สูงขึ้นได้ โดยที่ได้วิจัยก่อนนั้นท านองเดียวกันก่อนนั้นแล้ว  

ต่อมาในปี 2011 Kim (2011) กล่าวย้ าอีกว่า คณาจารย์ที่ส่งผลงานให้คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน

เพ่ือให้วัสดุการเรียนการสอนที่เก็บรักษาไว้ให้สามารถเข้าถึงได้แบบเปิดอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม พันธ

สัญญาของมหาวิทยาลัยที่มอบให้คลังหน่วยเก็บถาวรขึ้นอยู่กับการสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นกับคณาจารย์และ
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ประเด็นปัญหาทางลิขสิทธิ์ การอนุรักษ์สารสนเทศดิจิทัลและการจัดการลิขสิทธิ์ในคลังหน่วยเก็บถาวรควรมี

การท างานอย่างจริงจังเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์  

ด้านการใช้งาน Wang (2011) กล่าวว่า กิจกรรมการอนุรักษ์สารสนเทศดิจิทัลในบรรดาห้องสมุด

กฎหมายมีข้อจ ากัดอย่างมากในเรื่องการขาดแคลนเงินทุน บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ ห้องสมุดโรงเรียน

กฎหมายส่วนใหญ่ได้อนุวัตคลังหน่วยเก็บถาวรโดยเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสม เพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มง่าย

ในการติดตั้ง ท าให้เหมาะสม และบ ารุงรักษากับเทคนิคในการจัดท าและพัฒนา คลังหน่วยเก็บถาวรดิจิทัล 

โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัยเท็กซัส เทค ได้สร้างบนแพลตฟอร์มชุดค าสั่งเปิด ดีสเปซนับเป็นประวัติศาสตร์

หอหน่วยเก็บถาวรโรงเรียนกฎหมายแห่งแรก ที่มีการออกแบบให้สามารถรวบรวม อนุรักษ์ แบ่งปันสนับสนุน

วัสดุสารสนเทศดิจิทัลของโรงเรียนกฎหมาย ได้แก่ งานวิจัยและงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียน

กฎหมาย ประวัติสถาบัน และทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย นอกจากนี้ หอหน่วยเก็บถาวรยังให้

บริการจัดเก็บรักษาหน่วยเก็บถาวรเพื่อการใช้ในอนาคต (dark archive)  

ส่วนผลการใช้งาน Kurtz (2010) ศึกษาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ 3 แห่ง

ที่ใช้เมทาดาทา ดับลินคอร์ (Dublin Core) และ ดีสเปซการสร้างและจัดการคลังหน่วยเก็บถาวร โดยการสุ่ม

ตัวอย่างจากระเบียนของคลังหน่วยเก็บถาวรแต่ละแห่ง แล้วศึกษาคุณภาพเมทาดาทาโดยการใช้มาตรฐาน

ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความคงที่ และศึกษาคุณภาพระเบียนด้วยการอ้างอิงวิธีการต่าง ๆ ในการให้

การศึกษาแก่ผู้ใช้คลังหน่วยเก็บถาวร พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรหนึ่งให้บรรณารักษ์เป็นผู้ตรวจสอบ

กระบวนการจัดท าหน่วยเก็บถาวร ขณะที่อีก 2 แห่ง มียุทธศาสตร์ที่แตกต่างออกไป คือ การให้สมาชิกชุมชน

เป็นผู้จัดท ากระบวนการจัดท าหน่วยเก็บถาวร ส าหรับหน่วยเก็บถาวรที่ให้บรรณารักษ์เป็นผู้ตรวจสอบนั้น 

ระเบียนในดีสเปซส่วนใหญ่มีความสมบูรณ์และถูกต้อง 

ส าหรับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นน าหลายแห่งในประเทศไทยมีการน าซอฟต์แวร์นี้มาใช้ในคลัง

หน่วยเก็บถาวรสถาบัน (http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=dspace:dspace-in-thailand) ดังนั้น ใน

บริบทสังคมไทยความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อาจต่างไปจากท่ีมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ

น าไปใช้ ควรที่ต้องมีการศึกษาทบทวนก่อนน าไปใช้พัฒนาต่อไปให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
                   

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
6.1 เพ่ือศึกษาสถานภาพที่มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นน าในประเทศไทย  

     น าแพลตฟอร์มดีสเปซมาใช้ 

6.2 เพ่ือศึกษาปัญหาที่มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นน าในประเทศไทย  
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     น าแพลตฟอร์มดีสเปซมาใช้ 

6.3 เพ่ือเสนอแนวทางที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นน าใน 

     ประเทศไทยที่จะน าแพลตฟอร์มดีสเปซมาใช้ 

 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
ศึกษาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่น าแพลตฟอร์มดีสเปซมาใช้เป็นฐานในการพัฒนา จ านวน 13 แห่ง  

ได้แก่    

 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

              (http://repository.rmutp.ac.th/) 

2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (http://kb.hsri.or.th/dspace/) 

3. ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       

   (http://kb.psu.ac.th/psukb/) 

4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

   (http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/) 

5. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยชินวัตร (http://dspace.siu.ac.th/)  

6. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม (http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/) 

7. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

   (http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr/) 

8. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย  

   (http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/) 

9. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (http://kb.tsu.ac.th/jspui/) 

10. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://kkuir.kku.ac.th/dspace/) 

11. ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://cuir.car.chula.ac.th/) 

12. บริษัท ปันสาร เอเชีย จ ากัด (ในนามมูลนิธินมแม่แห่งชาติ)  

     (http://breastfeedinglib.saiyairak.com/) 

13. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (http://dspace.library.tu.ac.th/)  

   

ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  



5 

 

ดีสเปซเป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่เขียนรหัสชุดค าสั่งแบบเปิด ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันใน

มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเลือกน ามาใช้ โดยเฉพาะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก และ

มหาวิทยาลัยวิจัย (Kim, 2007, p. 71) มีสมรรถนะในการเผยแพร่ที่ครอบคลุมข้อมูลได้ทุกรูปแบบ (Branin, 

2003) ส่วนงานวิจัยของ Davis & Connolly (2007) เพ่ือหาเหตุผลของการไม่น าดีสเปซมาติดตั้งท่ี

มหาวิทยาลัยคอร์แนล พบว่า เกิดจากข้อวิตกกังวลในด้านต่าง ๆ ของคณาจารย์ เช่น มีความรู้เกี่ยวกับ

โปรแกรมน้อยและมีแรงจูงใจในการใช้ต่ า มีความสับสนในการใช้โปรแกรม มีข้อกังวลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

�                

                 

           

Dspace  

               
           

  

                              ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. สังคมได้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาในทางวิชาการและการวิจัย 

2. สังคมได้แนวทางที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

3. สังคมได้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

4. มหาวิทยาลัยบูรพามีแนวทางที่ชัดเจนในการก าหนดเป้าหมายและวิธีการในการ 

    พัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 
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 บทท่ี 2 

 

การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า มีการน าคลังหน่วยเก็บถาวารมาใช้ในชุมชนการเรียนรู้และการวิจัย (Heery & 

Anderson, 2005) และให้รายละเอียดการน าคลังหน่วยเก็บถาวารไปใช้ ได้แก่ (1) การสื่อสารทางวิชาการ (2) 

การจัดเก็บวัสดุการเรียนรู้และคอร์สแวร์ (3) การพิมพ์เผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์ (4) การจัดการผลงานวิจัย (5) 

การอนุรักษ์วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ให้คงอยู่ได้ยาวนาน (6) เป็นการเพ่ิมเกียรติภูมิให้กับมหาวิทยาลัยจากการได้มี

แหล่งแสดงผลงานวิจัย (7) การแสดงบทบาทภาวะผู้น าต่อกิจการห้องสมุด การจัดการความรู้ (9) การ

ประเมินผลงานวิจัย (10) การส่งเสริมให้มีการเข้าถึงผลงานวิจัยแบบเปิด และ (11) การเป็นแหล่งจัดเก็บ

เอกสารดิจิทัล (Barton & Waters, 2004, p. 11) กล่าวได้ว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันเป็นชุดการให้บริการ

ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยวิจัย องค์กรหรือสถาบันการวิจัย จัดให้สมาชิกชุมชนของตนสามารถจัดการและเผยแพร่

แจกจ่ายวัสดุสารสนเทศดิจิทัลที่จัดท าขึ้นโดยสถาบันนั้นและสมาชิกของชุมชนต่าง ๆ ในสถาบันแห่งนั้น 

ในการฝากและเข้าถึงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือใช้บริการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดได้คลัง

หน่วยเก็บถาวรสถาบันจึงประกอบด้วยชุมชนต่าง ๆ ร่วมกัน การช่วยให้มีการสื่อสารกันระหว่างคลังหน่วยเก็บ

ถาวร จึงมีการจัดกลุ่มคลังหน่วยเก็บถาวรตามประเภท (Heery & Anderson, 2005) ดังนี้  

ตามเนื้อหา ได้แก่ ข้อมูลดิบที่ใช้ในการวิจัย ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นเอกสาร

พร้อมพิมพ์และมีเนื้อหาครบสมบูรณ์ บทความวารสารฉบับร่างที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเนื้อหา

ครบสมบูรณ์ หรือผลงานในรายงานการประชุมทางวิชาการ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ต้นฉบับที่มี

เนื้อหาครบสมบูรณ์ ได้แก่ รายงานทางวิชาการของภาควิชา หรือของสถาบัน วัตถุการเรียนรู้ และเอกสาร

ส านักงาน ได้แก่ เอกสารบันทึกเก่ียวกับบุคลากร นักศึกษา ใบอนุญาต เป็นต้น  

ตามขอบเขต ได้แก่ ระดับส่วนบุคคล เช่น จดหมายเหตุส่วนบุคคลของผู้แต่ง วารสาร ระดับภาควิชา  

ระดับสถาบัน ระดับระหว่างสถาบัน เช่น ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับระหว่างประเทศ  

ตามหน้าที่ขั้นพ้ืนฐานของคลังหน่วยเก็บถาวร ได้แก่ การเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

ให้ได้หลายช่องทางเพ่ือการค้นหาและการเข้าถึง การเพ่ิมการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศตามเนื้อหา เพ่ือการ

ค้นหาและการเข้าถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การจัดท าวิธีการใหม่ในการแจกจ่าย
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สารสนเทศ หมายถึงวิธีการใหม่ในการพิมพ์เผยแพร่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน และการ

แบ่งปันและการน าทรัพยากรสารสนเทศกลับมาใช้ใหม่  

ตามกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน กลุ่มผู้สอน และกลุ่มนักวิจัย  

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐแคนซัส) จัดเป็นสายผสม (Barton & Waters, 2004, 

p. 19) ดังนี้  

1. ชุมชนทางการ ประกอบด้วย ภาควิชา ศูนย์วิจัย และกลุ่ม 

2. ชุมชนเนื้อหาวิชา เป็นการเข้าถึงคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแบบเปิด คณาจารย์และนักวิชาการทุก

คนสามารถส่งผลงานได้ โดยที่บุคลากรห้องสมุดตรวจทานเนื้อหาก่อนเปิดออนไลน์ 

3. ชุมชนตามความสนใจ เป็นกลุ่มสนใจที่ไม่ถาวร มีลักษณะไขว้ระหว่างภาควิชา ขับเคลื่อนโดย

นักวิชาการ สมาชิกภาพจ ากัดตามสาขาวิชาที่เลือก เช่น กลุ่มสังคมศาสตร์ ที่สมาชิกมาจากภาควิชาต่าง ๆ  

 

ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ (DSpace) 

  ดีสเปซเป็นซอฟต์แวร์เปิดที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย สะดวกในการติดตั้ง และสามารถปรับแก้ไขเพ่ิมเติมให้

เหมาะกับความต้องการของแต่ละองค์กรได้ มีลักษณะที่ส าคัญ (Karmakar, Das & Thakuria, 2010, p. 429) 

ดังนี้  

1. มีดัชนีไปยังเนื้อหาท าให้ผู้ใช้ค้นหาและค้นคืนผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว 

2. สามารถเผยแพร่เนื้อหาผ่านเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บได้ และเครื่องมือช่วยค้น (Search Engine) ต่าง ๆ 

สามารถค้นหาเนื้อหาเหล่านั้นได้ 

3. สะดวกในการปรับรุ่นให้สูงขึ้น 

4. สามารถสงวนรักษาวัสดุที่เก็บได้ในช่วงระยะเวลาอันยาวนาน สามารถจัดเก็บโครงการของนิสิตได้ 

5. สามารถจัดเก็บวัสดุการเรียนการสอนที่น ากลับมาใช้ได้อีกและสามารถใช้ได้ร่วมกับระบบการ

จัดการรายวิชา 

6. สามารถแสดงวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยได้ 

7. สามารถติดตามผลงานตีพิมพ์ หรือบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ได้  

8. มีสิ่งบ่งชี้เครือข่ายที่ถาวรให้กับผลงานที่เผยแพร่โดยไม่เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก 

9. ไม่ต้องใช้หน้าเว็บเพิ่มเมื่อต้องการแสดงภาพ โดยที่สามารถโยงไปยังภาพผ่านสิ่งบ่งชี้ถาวรใน

บทความที่เผยแพร่ได้ 
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นอกจากนี้ ดีสเปซยังใช้มาตรฐานเปิดที่ท าให้เอ้ือต่อการท างานร่วมกันระหว่างระบบได้ ดังนั้น จึงท า

ให้สะดวกต่อการน าเมทาดาทากลับมาใช้อีกส าหรับบริการการค้นหา เช่น Google 

ดีสเปซเป็นซอฟต์แวร์เปิดที่สามารถปรับแก้ไขให้เหมาะกับการใช้งานได้และยังสามารถเพ่ิมศักยภาพ

ต่าง ๆ ได้อีก (Biswas & Paul, 2010, 3-4) ดังนี้ 

 1. ดีสเปซเป็นแบบจ าลองการให้บริการส าหรับการเข้าถึงอย่างอิสระ และ/หรือการจัดเก็บหน่วยเก็บ

ถาวรไว้เพื่อการเข้าถึงตลอดกาล 

 2. ดีสเปซเป็นแพลตฟอร์มส าหรับสร้างคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน โดยที่กลุ่มทรัพยากรทั้งหลาย

สามารถค้นหาและค้นคืนได้ผ่านทางเว็บ 

 3. เป็นการจัดให้มีวัสดุสารสนเทศของสถาบันในรูปแบบดิจิทัล ดังนั้นกลุ่มทรัพยากรจึงต้องมีลักษณะ

เปิดและท างานร่วมกันกับระบบอื่นได้ 

 

ลักษณะท่ีส าคัญของดีสเปซ 

  ดีสเปซมีลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

 1. เครื่องมือช่วยค้น Lucene และภาษาสอบถาม 

 2. ระบบการจัดการ 

 3. OAI-PMH 

 

เครื่องมือช่วยค้น Lucene 

 ดีสเปซใช้เครื่องมือช่วยค้น Lucene ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Apache Jakarta Project 

ไวยากรณ์ประโยคค าถามมีดังนี้ 

  ค าท่ีถูกต้อง ค าค้นเป็นค า หรือวลีก็ได้ เช่น “สารสนเทศ” หรือวลี “การค้นคืนสารสนเทศ” 

 การค้นตามเขตข้อมูล ค าค้นสามารถระบุเขตข้อมูลได้ เช่น ผู้แต่ง: สมชาย 

 การใช้อักขระพิเศษ ใช้ “?” แทนอักขระเดียวเช่นในค าค้น “te?t” ค าท่ีค้นได้คือ “test”, “text” 

เป็นต้น หรือใช้ “*” แทนอักขระหลาย ๆ ตัว เข่นในค าค้น “inf*” ค าท่ีค้นได้คือ “information”, 

“informatics” เป็นต้น 

 การค้นแบบมีระยะระหว่างตัวอักขระ ได้แก่ การตรวจสอบตัวสะกดการันต์ การรับรู้เสียง การ

วิเคราะห์ดีเอ็นเอ การตรวจสอบการละเมิดผลงาน 

 การค้นแบบระยะใกล้ ใช้ก าหนดระยะห่างระหว่างค าที่ใช้ค้นหา  
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 การค้นแบบก าหนดช่วงค า โดยก าหนดตามเขตข้อมูล เช่น “ผู้แต่ง: สมชาย to สมศรี”ดังนั้น ผู้แต่งที่

อยู่ระหว่างนี้จะถูกค้นคืนทั้งหมด 

 การค้นหาแบบก าหนดจ านวนเอกสาร สามารถก าหนดจ านวนเอกสารตามที่ต้องการได้ โดยใช้

สัญลักษณ์ ^ ตามด้วยจ านวนเอกสารที่ต้องการ เช่น “อินเทอร์เน็ต ^3” หมายความว่า ต้องการเอกสาร

เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตจ านวน 3 รายการ   

 การค้นหาแบบก าหนดตรรกะบูลีน สามารถใช้ตัวกระท าการ AND, OR, NOT ช่วยในการก าหนดการ

สั่งค้นได้ 

 

ระบบการจัดการ  

 ดีสเปซก าหนดให้มีลักษณะวิธีการแก้ปัญหากับระบบการจัดการ ผู้ใช้จึงต้องตั้งค่าให้กับเครื่องบริการ 

Handle ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ CNRI Handle เครื่องบริการดังกล่าวท างานเป็นหน่วยประมวลผลแบบแยก ที่รับค า

ร้องขอ TPC จากเครื่องบริการตัวอ่ืน ๆ ได้ และส่งค าร้องขอวิธีการแก้ปัญหาไปยังเครื่องบริการทั่วโลก เกณฑ์

วิธีเครื่องบริการระบบการจัดการนี้อยู่บนพ้ืนฐานของ TPC ที่ต้องติดตั้งบนเครื่องบริการที่สามารถส่งและรับ 

TPC ในช่องทาง 2641 แต่มีประเด็นว่ารหัสดีสเปซจัดการ Handle เป็นรายเครื่อง ดังนั้นการท างานด้าน

บริหารระบบ เช่น การสร้างและการปรับแก้ Handle จึงไม่ได้รับการสนับสนุนจากเครื่องบริการ Handle ของ

ดีสเปซ 

 

OAI-PMH 

 The Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting กลายเป็นมาตรฐานที่

แท้จริง ดังนั้น ผู้จัดให้มีบริการห้องสมุดดิจิทัลจึงสามารถท่ีจะรวบรวมเมทาดาทา ท าดัชนีไปยังเมทาดาทา

เหล่านั้น และจัดให้มีผลการค้นที่ดีกว่า ซึ่งหมายถึงการท าหน้าที่เป็นกริยาของค านี้มีการน ามาใช้มาก เช่น 

แสดงผลลัพธ์ในภาษาเอ็กซ์เอ็มแอล การสร้างความเข้าใจการท าหน้ากริยาของค านี้จะท าให้สามารถเกณฑ์

วิธีการเก็บเกี่ยวสารสนเทศได้ดีขึ้น  

  Kurtz (2010) กล่าวว่า ดีสเปซถูกน ามาใช้กันมากในการสร้างและจัดการคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

ออกเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2002 เกิดจากความพยายามในการพัฒนาร่วมกันระหว่าง Hewlett Packard (HP) 

และ the Massachusetts Institute of Technology ปัจจุบันมีคณะท างานร่วมกันแบบหลวม ๆ เพื่อการ
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พัฒนา ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ HP, MIT, OCLC, มหาวิทยาลัยเคมบริจด์ มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย และมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอ แอนด์ เอ็ม  

 ดีสเปซ รุ่น 1.3 ได้ออกเผยแพร่ในปี 2005 และรุ่น 1.5 ได้ออกเผยแพร่ในเดือนมีนาคม ปี 2008 มี

สถาบันต่าง ๆ ทั่วโลกใช้ดีสเปซกว่า 1,000 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน และ

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไรที่หลากหลาย 

 

การท างานของดีสเปซ  

 ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซพัฒนามาเพ่ือการใช้งานของผู้ส่งผลงานที่มีทักษะเกี่ยวกับเมทาดาทา

และบรรณานุกรมท่ีหลากหลายแตกต่างกัน โดยการปรับให้กระบวนการเมทาดาทาให้ง่ายต่อการใช้งาน ด้วย

การใช้ค าศัพท์ให้ต่างจากมาตรฐานดับลินคอร์ และด้วยการสร้างเขตข้อมูลและรหัสเอ็กซ์เอ็มแอล / เฮชทีเอ็ม

แอล อย่างอัตโนมัติ 

 ดีสเปซมีระดับการท างานลดหลั่นกัน 4 ระดับ ดังนี้ ผู้ใช้ ผู้ส่งผลงาน ผู้บริหารชุมชน และผู้บริหาร

เครือข่าย/ระบบ  

 ผู้ใช้เป็นสมาชิกภายนอกทั่วไป เป็นผู้ที่จะค้นคืนสารสนเทศจากคลังหน่วยเก็บถาวรผ่านการขอเรียกดู

รายการข้อมูล หรือโดยการค้นแบบมีโครงสร้างเพ่ือให้ได้สารสนเทศเจาะจง 

 ผู้ส่งผลงานเป็นปัจเจกบุคคลที่ประสงค์จะส่งผลงานไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล ในการเป็นผู้ส่งผลงานได้นั้น

บุคคลนั้นต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารชุมชนของดีสเปซเสียก่อน และจะได้รับรหัสผ่านพร้อมกันไป ผู้

ส่งผลงานอาจเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานเอง บรรจุขึ้น และ (ขึ้นอยู่กับสิทธิที่ได้รับจากผู้บริหารชุมชน) ตรวจแก้ไข 

หรือน าระเบียนสารสนเทศออกจากระบบ สิทธิ์ในการตรวจแก้ไขหรือน าระเบียนออกจากระบบท าได้เฉพาะ

ระเบียนของตนเท่านั้น 

 ผู้บริหารชุมชน มีหน้าที่ควบคุมดูแลขอบเขตเฉพาะของตนเท่านั้น มีสิทธิ์มากกว่าผู้ส่งผลงานในระบบ

ที่ตนเองควบคุมดูแลอยู่ ผู้บริหารชุมชนอาจจะสร้างสรรค์ ผลงาน บรรจุขึ้น ตรวจแก้ไข และถอนระเบียนได้ 

แตท่ าได้เพียงระเบียนที่มีในชุมชนในฐานข้อมูลนั้นเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้บริหารชุมชนยังสามารถเข้าถึงรายการ

เมทาดาทาของระเบียนในคลังหน่วยเก็บถาวรที่ไม่สามารถจัดให้ผู้ใช้ได้และผู้ส่งผลงาน และมีอ านาจรับรองค า

ร้องขอให้เป็นผู้ส่งผลงานได้และอนุญาตให้บรรจุผลงานขึ้นฐานข้อมูลได้ สุดท้ายผู้บริหารชุมชนเป็นผู้ก าหนด

นโยบายสิทธิ์ให้กับวัสดุสารสนเทศท้ังหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล และจัดท าค าประกาศสิทธิ์ที่ผู้ส่งผลงานทุกคน

ต้องตกลงกับทุกระเบียนที่บรรจุขึ้น 
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 ผู้บริหารเครือข่าย/ระบบ เป็นผู้ไม่เก่ียวข้องกับเนื้อหาในฐานข้อมูล ค่อนข้างเป็นผู้ให้ความส าคัญกับ

การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ และการปรับรหัสให้สอดคล้องกับการใช้งาน 

 สถาบันต่าง ๆ ยอมรับกันมากขึ้นว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรเพื่อจัดและ

จัดการผลงานทางปัญญาให้สามารถสื่อสารทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันเปิดโอกาสมาก

ขึ้นให้มีการใช้วัสดุการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ และเพ่ิมความ

ร่วมมือภายในและระหว่างสาขาวิชาและระหว่างกลุ่มมากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการติดตั้งคลังหน่วยเก็บถาวร

ไม่เป็นสาระส าคัญ แต่สิ่งที่ท้าทายคือการท าซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับกับการใช้งาน และการจัดให้มีบริการ 

นโยบาย ขั้นตอนการท างานเพ่ือให้คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้

สภาพแวดล้อมของสถาบันแห่งนั้น และกล่าวถึงลักษณะเด่นของแพลตฟอร์มดีสเปซดังนี้ (ก) เป็นซอฟต์แวร์

รหัสเปิดที่จัดให้มีการติดตั้งที่สะดวกและยืดหยุ่นในการปรับใช้งานให้เหมาะตามที่ต้องการ การให้เหมาะนี้

สามารถท าได้ในระดับบนสุด เช่น ระดับเชื่อมต่อประสานผู้ใช้ จนถึงระดับล่างสุด เช่น ระดับฐานข้อมูล เขต

ข้อมูลและตัวเลือกต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ทั้งการเรียกดูและการค้นหา เหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะกับความ

ต้องการของสถาบันได้ และมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นและเดินระบบน้อยมาก (ข) เป็นแพลตฟอรม์ที่เกิด

ประโยชน์มากกว่าซอฟต์แวร์รหัสเปิดตัวอ่ืน สนับสนุนภาษามากกว่า 20 ภาษา มีชุมชนผู้ใช้และนักพัฒนา

ระบบกว้างขวางที่สุดทั่วโลก (ค) จากการจัดอันดับที่ปรากฏใน  The Ranking Web of World Repositories 

อธิบายว่า ดีสเปซมีการน ามาใช้ในคลังหน่วยเก็บถาวร 51 แห่ง จาก 100 แห่ง ในการจัดอันดับสูงสุด 100 

อันดับ หรือในสถิติของ The Directory of Open Access Repositories  แสดงให้เห็นว่ามีคลังหน่วยเก็บ

ถาวรสถาบันน าไปใช้มากกว่าซอฟต์แวร์รหัสเปิดอื่น ๆ ทั่วโลก  

 

ลักษณะจากประสบการณ์การใช้งาน  

ดีสเปซมลีักษณะจากประสบการณ์การใช้งาน (Khan, Usman, Irfan & Hayat, 2011) ดังนี้ 

 1. ก่อนที่จะมีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคนิคของระบบคลังหน่วยเก็บถาวรดีสเปซ จ าเป็นที่

จะต้องนิยามให้ชัดเจนว่าจะใช้ระบบอย่างไร และประเภทบริการอะไรที่จะจัดให้มี จากการศึกษากรณีตัวอย่าง 

1062 กรณี ของดีสเปซ โดยการสังเกต พบว่า สถาบันส่วนใหญ่ใช้ดีสเปซเป็นคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน เพื่อ

จัดเก็บผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ มีสถาบัน 2-3 แห่งใช้ดีสเปซจัดเก็บวัสดุการเรียนการสอนที่เป็นรายวิชา คณะ

วิชาผู้พัฒนาตัดสินใจจัดให้มีบริการเป็น 3 ระยะ ระยะแรก คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน ของ School of 

Electrical and Engineering and Computer Science จัดให้มีการให้บริการส าหรับวิทยานิพนธ์และ
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รายงานของนิสิต ระยะที่สอง เป็นการบรรจุขึ้นผลงานวิจัยจากชุมชนคณาจารย์ ระยะที่สาม เป็นการบูรณาการ

คลังหน่วยเก็บถาวรเข้ากับระบบการจัดการการเรียนรู้เพ่ือให้บริการวัสดุการเรียนการสอนที่เป็นรายวิชา  

 2. แบบจ าลองวัสดุสารสนเทศของดีสเปซ ดีสเปซนิยามแบบจ าลองวัสดุสารสนเทศไว้เป็นอย่างดี เป็น

แบบจ าลองที่สร้างไว้โดยกรอบความคิดโครงสร้างองค์การ มีการนิยามโครงสร้างคลังหน่วยเก็บถาวร เนื้อหา

เอกสารดิจิทัลในคลังหน่วยเก็บถาวรมีการจัดอย่างไร มีการจัดโครงสร้างที่ลดหลั่นกัน ได้แก่ ชุมชน กลุ่ม

ทรัพยากรสารสนเทศ รายการ เมทาดาทา และหน่วยข้อมูล ทั้งนี้ ในเอกสาร 1 รายการ ให้เป็น 1 รายการ 

(Item) ในแต่ละรายการประกอบด้วยเมทาดาทาและชุดหน่วยข้อมูล เช่น แฟ้มข้อมูลพีดีเอฟ และแฟ้มข้อมูล

เพาเวอร์พอยท์ เป็นเนื้อหาจริงของเอกสาร รายการถูกจัดรวมไว้ในกลุ่มเอกสาร ที่จัดรวมเป็นกลุ่มภายใต้ชุมชน  

 เอกสารในระบบคลังหน่วยเก็บถาวรของโรงเรียนนี้ จัดไว้ตามภาควิชา (ชุมชน) แต่ละภาควิชาแบ่งเป็น

ชุมชนย่อย 2 ชุมชน ที่แบ่งไปตามหลักสูตรต่าง ๆ อีกทีหนึ่ง (กลุ่มเอกสาร) ในแต่ละกลุ่มเอกสารประกอบด้วย

เอกสาร (รายการ) ซึ่งเป็นได้ทั้งรายงานโครงการของนิสิตปริญญาตรี หรือวิทยานิพนธ์     

 3. เมทาดาทา ให้ค าอธิบายรายการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการจัดการและการค้นหาเนื้อหาคลังหน่วยเก็บ

ถาวร ดีสเปซใช้มาตรฐานเมทาดาทาดับลินคอร์ ในแต่ละรายการที่เมทาดาทาดับลินคอร์บังคับคือ เขตข้อมูล

ชื่อเรื่อง ภาษา และวันที่เผยแพร่ นอกจากนี้ยังมีเขตข้อมูลอ่ืนอีกคือ บทคัดย่อ ค าหลัก เมทาดาทาเชิงเทคนิค 

และเมทาดาทาเกี่ยวกับสิทธิ์ เมทาดาทาในแต่ละระเบียนรายการจะถูกจัดท าเป็นดัชนีเพื่อการเรียกดูและค้นหา 

เป็นหน้าที่หนึ่งของผู้บริหารคลังหน่วยเก็บถาวรที่ต้องก าหนดหน่วยอื่นเพ่ืออธิบายรายการต่าง ๆ ให้สมบูรณ์  

 4. การน าข้อมูลเข้าระบบของดีสเปซ กระบวนการน าข้อมูลเข้าเป็นลักษณะที่ส าคัญที่สุดของคลัง

หน่วยเก็บถาวรสถาบัน เป็นกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเข้าสู่ระบบได้อย่างไร ส าหรับดีสเปซ 

กระบวนการนี้ด าเนินได้ 2 แนวทาง คือ การฝากส่งทางฐานข้อมูลเว็บ ที่น าเข้าทีละรายการได้ และการน า

ข้อมูลเข้าเป็นกลุ่มรายการ มีการยอมรับส่วนต่อประสานฐานข้อมูลเว็บเพ่ือฝากส่งข้อมูลเข้าคลังหน่วยเก็บ

ถาวรที่ใช้เวลานาน มาปรับให้เหลือใช้อันสั้น ด้วยแบบการส่งที่กระชับรัดกุม 

 5. การแจกจ่ายสารสนเทศ รายการที่ฝากส่งและจัดเก็บเป็นหน่วยเก็บถาวรในคลังหน่วยเก็บถาวร

สามารถที่จะท าให้ผู้ใช้เข้าถึงได้โดยมีสิ่งที่ช่วยการเรียกดูและสืบค้น ดีสเปซจัดให้มีศักยภาพที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้น

รายการในคลังหน่วยเก็บถาวรทั้งฐานการค้นแบบธรรมดา และแบบขั้นสูง แนวทางท่ีดีสเปซจัดให้ผู้ใช้ขั้นปลาย

ค้นหาเนื้อหาดิจิทัลในคลังหน่วยเก็บถาวรคือ (1) การค้นผ่านตัวระบุถาวร (2) การค้นค าหลักตามเขตข้อมูล  

(3) การค้นในเนื้อหา และ (4) การเรียกดูผ่านเขตข้อมูลที่ท าเป็นดัชนีไว้  

 โดยปกติ ผู้ใช้ค้นด้วยค าหลัก 1 ค า หรือ มากกว่า เพื่อให้ดีสเปซค้นหาตามเขตข้อมูลเมทาดาทาท่ีท า

เป็นดัชนีไว้ จากการก าหนดค่าแต่เริ่มต้น ดีสเปซสร้างดัชนีจากเขตข้อมูลเมทาดาทาดับลินคอร์ 12 เขต แต่มี
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การลดลงมาเหลือ 7 เขต เพ่ือให้ไม่ยุ่งยากและเพ่ือลดความพยายามในการบ ารุงรักษา นอกจากนี้ยังได้สร้าง

ดัชนีเพิ่มขึ้นตามที่ได้นิยามไว้ เช่น ที่ปรึกษา และที่ปรึกษาร่วม ท าให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายการทั้งหมดได้จาก

เขตข้อมูลเมทาดาทาที่ได้ท าดัชนีไว้  

ลักษณะตามค่าท่ีก าหนดแต่เริ่มต้น เป็นลักษณะที่ไม่สามารถปรับได้ตามต้องการมี (Khan, Usman, 

Irfan & Hayat, 2011) ดังนี้ 

           1. การไหลของงานของดีสเปซ ระบบการไหลของงานในการฝากส่งผลงานเป็นส่วนส าคัญของ

สถาปัตยกรรมดีสเปซที่อนุญาตให้การฝากส่ง การประมวลผล และการเพ่ิมเติมขั้นสุดท้ายเนื้อหาเข้าสู่คลัง

หน่วยเก็บถาวร แผนภูมิการไหลของงานอนุญาตให้ผู้บริหารคลังหน่วยเก็บถาวรเป็นผู้ตรวจสอบรายการที่ส่ง

เข้ามาใหม่ก่อนที่จะรับไว้เป็นหน่วยเก็บถาวร การไหลของงานเป็นขั้นตอนหนึ่งระหว่างการรับฝากและการจัด

ให้เป็นหน่วยเก็บถาวร วัตถุประสงค์ส าคัญของการไหลของงานเพ่ือตรวจสอบการฝากส่งให้มีความถูกต้องเพ่ือ

จะได้ปรับปรุงเมทาดาทา หรือเพ่ือสะดวกต่อการตัดสินใจว่าจะตกลงรับให้เป็นหน่วยเก็บถาวรหรือไม่  

 2. ตัวระบุถาวร เป็นความพยายามแก้ปัญหาที่แวดล้อมการระบุแหล่งและการสงวนรักษาให้มีอายุ

ยาวนานกับการเข้าถึงวัสดุสารสนเทศออนไลน์ ตัวระบุถาวรอนุญาตให้ทรัพยากรสารสนเทศได้รับการระบุ

ความมีอัตลักษณ์ท่ีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่าทรัพยากรสารสนเทศนั้นมีการเปลี่ยนชื่อหรือย้ายที่ยู่ และ

จะถาวรตลอดไปตามเกณฑ์วิธีที่ใช้ในการเข้าถึง มีระบบที่แตกต่างกันที่ใช้ตัวระบุถาวร Persistent Uniform 

Resource Locator (PURL) ระบบการจัดการ และ Digital Identifier Object (DIO) เป็นต้น ดีสเปซมีระบบ

การจัดการที่จัดให้มีโดย Corporate for National Research Initiatives (CNRI) เมื่อโปรแกรมค้นดูได้รับการ

จัดการ การจัดการนั้นจะถูกจัดส่งไปยังบริการจดทะเบียนแห่งโลก เพื่อการแยกและส่งกลับไปยังเครื่องบริการ

การจัดการท้องถิ่น ซึ่งในทางกลับกันสามารถแก้ปัญหาตัวระบุส่วนท้องถิ่นให้กับทรัพยากรสารสนเทศในคลัง

หน่วยเก็บถาวรได้  

 3. สถาปัตยกรรมระบบ มีสถาปัตยกรรมเป็นล าดับชั้น 3 ระดับ คือ ชั้นงานประยุกต์ ธุรกิจ และการ

จัดเก็บ ชั้นการจัดเก็บรับผิดชอบกับการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (เช่น Oracle/PostgreSQL) 

ดีสเปซสนับสนุนการจัดเก็บ 2 ประเภท คือ ระบบแฟ้มข้อมูล และตัวแทนทรัพยากรสารสนเทศท่ีใช้จัดเก็บ มี

การใช้เทคนิคระบบแฟ้มข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ PostgreSQL ฟังชั่นของดีสเปซมีการ

นิยามไว้ในล าดับชั้นธุรกิจ เช่น การค้น การเรียกดู การไหลของงาน การบริหาร ผู้จัดการการจัดการ บุคคล

อิเล็กทรอนิกส์ การพิสูจน์ตัวตน และล าดับชั้นการประยุกต์มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ไปยังระบบดีสเปซ 

นอกจากนีย้ังมี ตัวบรรจุรายการเอกสารแบบทีละเป็นกลุ่ม การสนับสนุนโอเอไอ เครื่องบริการการจัดการ มี

การปรับปรุงล าดับชั้นนี้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ 
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 ส่วนต่อประสานผู้ใช้ของดีสเปซเป็นฐานข้อมูลเว็บ มี 2 เครื่องปรุงแต่ง คือ ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เขียน

ชุดค าสั่งเครื่องบริการด้วยจาวา (JSP) เป็นส่วนที่ได้มีการก าหนดค่าโดยปริยายไว้ และส่วนต่อประสานผู้ใช้

เอ็กซ์เอ็มแอล เป็นส่วนต่อประสานที่สามารถปรับให้สูงขึ้นได้ มีการปรับส่วนต่อประสานผู้ใช้ JSP เพราะว่ารุ่น

เอ็กซ์เอ็มแอลไม่สนับสนุนลักษณะบางประการ เช่น ศัพท์ควบคุม การค้นตามเนื้อหา และการค้นแบบ

โครงสร้าง ดีสเปซมีส่วนต่อประสานผู้ใช้ย่อย 3 ส่วน ตามประเภทผู้ใช้ ได้แก่ ส าหรับผู้บริหารระบบ ผู้ใช้ขั้น

ปลาย และผลส่งผลงาน 

 4. สถิติของดีสเปซ ดีสเปซสามารถประมวลผลสถิติได้ เช่น สารสนเทศเกี่ยวกับหน่วยเก็บถาวร และ

การนับจ านวนการเข้าอ่านรายการเอกสาร จากแฟ้มข้อมูลที่บันทึกไว้ ได้มีการตั้งค่าเครื่องบริการดีสเปซไว้ให้

ประมวลผลรายงานสถิติ เป็นรายวัน และรายเดือน รายงานสถิติสามารถท่ีจะรายงานเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณะ 

หรือเพ่ือเผยแพร่เฉพาะภายในหน่วยงานก็ได้ ขึ้นอยู่กับการก าหนดค่า 

 5. การถอนและการลบเอกสาร ดีสเปซมีสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถถอนหรือลบเอกสาร

ทิ้งได้ ในกรณีการถอน เอกสารจะได้รับการปกปิดจากการเข้าถึงของผู้ใช้ ส่วนการลบ เอกสารจะถูกน าออก

จากคลังหน่วยเก็บถาวร 

 6. ค าหลักตามเนื้อหา เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงหัวข้อและแนวคิดท่ีปรากฏในเอกสาร เครื่องปรุงแต่งของ

ดีสเปซในการฝากส่งหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเองนั้น ระบบจะให้ผู้แต่งใส่ค าหลักท่ีอธิบายเนื้อหาเอกสารได้ดีที่สุด

ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกค าหลักจากศัพท์ควบคุม หรือศัพทาภิธานได้อีกด้วย ค าหลักตามเนื้อหาจะช่วย

ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหรือเรียกดูเอกสารในคลังหน่วยเก็บถาวรได้  

 

ฟังชั่นของดีสเปซ 

Tansley et al. (2003) กล่าวว่า นอกจากดีสเปซมีลักษณะที่จ าเป็นพ้ืนฐานแล้ว ยังมีการก าหนด

ฟังชั่นเพ่ือบริการของคลังหน่วยเก็บถาวรด าเนินต่อไปได้ ในลักษณะที่ผู้ใช้ระบบสามารถขยายขอบเขตฟังชั่น

ออกไปได้อีก เพ่ือแก้ปัญหาในประเด็นที่ให้เป็นการสงวนรักษาเอกสารให้มีอายุยาวนานในอนาคต โดยกล่าว

สรุปฟังชั่นเหล่านั้นดังนี้ 

1. แบบจ าลองข้อมูล มีไว้เพ่ือการจัดข้อมูล 

2. เมทาดาทาของสารสนเทศในหลากหลายรูปแบบที่จัดเก็บไว้ในระบบ 

3. ระบบจัดเก็บสารสนเทศเก่ียวกับผู้ใช้ระบบ ผู้ใช้ระบบอาจไม่ใช่บุคคลแต่เป็นระบบที่เป็น

คอมพิวเตอร์ เรียกว่าเป็นประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ 
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4. ในขณะที่ใช้ความพยายามส่วนใหญ่กับการสร้างวิธีการเข้าถึงวัสดุสารสนเทศดิจิทัลของคลังหน่วย

เก็บถาวรให้สะดวกท่ีสุด แต่ก็ไมถ่ึงกับท าให้สาธารณะเข้าถึงได้ง่ายเกินไปนัก นอกจากนี้ฟังชั่น เช่น การฝากส่ง

และการศึกษาต้องมีการจ ากัดขอบเขตให้กับบุคคลได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นระบบจึงมีฟังชั่นการให้อ านาจ 

5. ระบบจะต้องสามารถยอมรับวัสดุสารสนเทศท่ีจะน าเข้าสู่ระบบ เรียกกระบวนการนี้ว่า การน าเข้า

ระบบ 

6. บางชุมชนอาจต้องการว่าวัสดุสารสเทศหรือการน าเข้าเมทาดาทาที่แนบมาด้วย หน่วยเก็บถาวรนั้น

จะต้องมีการตรวจสอบและแต่งเติมโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เรียกกระบวนการนี้ว่า การไหลของงาน 

7. เพ่ือให้วัสดุสารสนเทศในคลังหน่วยเก็บถาวรได้รับการอ้างถึงหรือเข้าถึงจากการใช้ข้อมูล

บรรณานุกรม จึงได้มีการออกแบบระบบการจัดการ CNRI เพ่ือใช้ออกค าสั่งไปทั่วโลกให้วัสดุสารสนเทศท่ี

จัดเก็บเป็นหน่วยเก็บถาวร (รายการ) มีอัตลักษณ์และตัวระบุถาวร 

8. ผู้ใช้ขั้นปลายควรจะสามารถเสาะหาเนื้อหาในคลังหน่วยเก็บถาวรได้ ดังนั้น ดีสเปซจึงมีวิธีการ

เข้าถึงโดยฟังชั่นการค้นและเรียกดู 

9. ในการเพิ่มความเป็นไปได้มากขึ้นกับการเสาะแสวงหาในดีสเปซ เมทาดาทาจะถูกแสดงให้ให้เห็น

ผ่าน Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAIP-PMH) 

 10. สิ่งที่พึงท าได้คือควรแจ้งให้ผู้ใช้ขั้นปลายได้ทราบเมื่อมีสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของ

ตนเข้ามาในคลังหน่วยเก็บถาวร มากกว่าปล่อยให้ผู้ใช้ขั้นปลายใช้เวลาตรวจสอบซ้ าแล้วซ้ าอีก ดีสเปซเรียก

บริการแจ้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัตินี้ว่า การสั่งจอง 

 11. ดีสเปซ มีส่วนต่อประสานผู้ใช้ในลักษณะเว็บเพื่อเข้าถึงฟังชั่นต่าง ๆ ดังกล่าวด้านบน 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันเป็นที่รวบรวมและจัดเก็บผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา สามารถ

แก้ปัญหาต้นทุนการบอกรับวารสารของห้องสมุดได้ รวมถึงการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานวารสารในอดีตได้ 

(Falk, 2003; Chang, 2003) เป็นแนวคิดใหม่ในการรวบรวม จัดการ แจกจ่าย และอนุรักษ์ผลงานทางวิชาการ 

ที่คณาจารย์และนักศึกษาได้สร้างสรรค์ข้ึนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละมหาวิทยาลัย บรรณารักษ์เป็นผู้มี

บทบาทส าคัญในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์นี้ (Chang, 2003) คลังหน่วยเก็บถาวร

สถาบันเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากรด้านการบริหารและวิชาการจากหอสมุดและมหาวิทยาลัย และอาจรวมถึง

บรรณารักษ์บริการตอบค าถามและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการออกแบบส่วนต่อ
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ประสานการค้นฐานข้อมูลคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (Jenkins, Breakstone & Hixson, 2005) และเกิด

แนวโน้มความต้องการในการน ามาใช้เพื่อการอนุรักษ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้ยาวนานตามที่ต้องการได้ 

(Cloonan & Sanett, 2005) มีวิธีการแก้ปัญหาการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และการ

สร้างความม่ันใจกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสารสนเทศ (Bradley, 2005)  

ในปี 2005 มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน พัฒนาระบบโครงการจัดตั้งคลังหน่วยเก็บถาวรแบบเปิด 

(Open Access) (Yu, Chen & Chang, 2005) คลังหน่วยเก็บถาวรสามารถประยุกต์ใช้ได้กับวัสดุสารสนเทศ

ชนิดอื่น ได้แก่ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Nolan & Costanza, 2006) การจัดการคลังหน่วยเก็บถาวรที่ดีต้องเริ่ม

ที่ระดับภาควิชา โดยการจัดประเภทตามลักษณะทั่วไปของงาน-สาขาวิชา-ปีการศึกษา ดังนั้นการจัดการหน่วย

เก็บถาวรระดับภาควิชาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จึงจ าเป็นที่ต้องสร้างระบบการจัดการตามความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน อย่างเป็นระบบ ท าเป็นชุดค าสั่ง และเป็นการรายงานผล จากมุมมองของการจัดส่งและการ

รวบรวม การจัดประเภท การท าสาระสังเขปและสรุปย่อใจความส าคัญ การจัดเก็บ การน าหน่วยเก็บถาวรมา

ใช้ประโยชน์ และการใช้งานบุคลากรด้านการจัดการ (Qi-xinga & Lub, 2007; Shu-hua, 2009)  

ในปี 2007 ในประเทศเยอรมัน ได้มีการออกแบบรายการมาตรฐานส าหรับคลังหน่วยเก็บถาวรที่มี

ความเชื่อถือด้านการสงวนรักษาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้มีอายุที่ยาวนาน และมีพัฒนาการต่าง ๆ อัน

น าไปสู่การอนุวัตเค้าร่างการประเมินผลและกระบวนการให้การรับรองอย่างเป็นทางการแก่คลังหน่วยเก็บถาวร

ที่ได้รับความเชื่อถือ (Dobratz, Schoger & Strathmann, 2007)   

โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและการอนุรักษ์ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน สนับสนุนการท าวิจัยความร่วมมือ

กันระหว่างคลังหน่วยเก็บถาวร พบว่า การสร้างความสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างคลังหน่วยเก็บถาวร

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ (1) ได้มีส่วนท าให้มีการสื่อสารที่ดีระหว่างการท าให้งานหน่วย

เก็บถาวรมีความเป็นวิชาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน และกรอบงานส าหรับ

ด าเนินงานการปฏิสัมพันธ์และการศึกษา (2) ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างคลังหน่วยเก็บถาวรและผู้ให้ข้อมูลดี

ขึ้นและคุณภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น (3) ช่วยให้นักหน่วยเก็บถาวรสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักพัฒนา

ซอฟต์แวร์ โดยการเพ่ิมความเป็นไปได้ในการสร้างอัตลักษณ์ การพัฒนา และการยอมรับการประยุกต์หน้าที่ที่

หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและผู้ใช้ที่หลากหลาย และ (4) ในการส่งเสริมการพัฒนาและการ

ยอมรับมาตรฐานทั่วไป จึงมีการปรับปรุงเครือข่ายทรัพยากรหน่วยเก็บถาวรให้มีประสิทธิผล ขณะเดียวกันก็

พยายามลดต้นทุนที่เกี่ยวกับการสร้างทรัพยากรหน่วยเก็บถาวร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการนี้เน้นข้อมูลด้าน

สังคมศาสตร์ แต่วิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้กับหลายสาขาวิชา (Crabtree & Donakowski, 2007)  
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การสงวนรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้มีอายุยาวนาน เป็นเป้าหมายหลักเพ่ือจัดให้มีบริการสงวนรักษา

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้คงอยู่ได้ในระยะยาวให้กับภาคส่วนการอุดมศึกษาและการวิจัย (Rouchon, 2008) 

ขณะที่ Downs และ Chen ศึกษาวิจัยว่า ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จัดเก็บไว้ในปัจจุบันจะเป็นสิ่งที่สามารถ

น ามาใช้ในอนาคตได้ พบว่าเป็นสิ่งที่ก าลังด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือหาอัตลักษณ์ข้ันตอนที่จ าเป็นเพื่อให้

หน่วยเก็บถาวรข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยเก็บถาวรที่มีความเชื่อถือได้ในด้านยุทธศาสตร์เพ่ือความยั่งยืน

ขององค์การในความร่วมมือกัน และได้เสนอแบบจ าลองในการส่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการไหลของงาน

เพ่ือรับเอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สหสาขาวิชาเข้าสู่คลังหน่วยเก็บถาวร พร้อมกับได้เสนอแผนเพื่อจัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกการถ่ายโอนระหว่างคลังหน่วยเก็บถาวรภายในองค์กร (Downs & Chen, 2010) เช่นเดียวกับ 

Duranti (2010) วิจัยการอนุรักษ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีหลักการและยุทธศาสตร์เพ่ือท าให้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ใน

ปัจจุบันมีอายุยาวนาน และการป้องกันความถูกต้องให้กับวัสดุอิเล็กทรอนิกส์นั้นด้วย จากกรณีศึกษาที่เรียกว่า 

cIRcle ซึ่งเป็นคลังหน่วยเก็บถาวรเพื่อการจัดการผลลัพธ์ทางปัญญาของมหาวิทยาลัยและคณาจารย์  

นอกจากนี้ยังมีการให้ความส าคัญกับเนื้อหาสารสนเทศ บริการ และความสามารถในการตอบสนอง

เป้าหมายของห้องสมุด โดยการให้บริการชุมชนวิชาการในระยะยาวได้ (Yakel, Rieh, Marky, St. Jean, & 

Yao, 2009)  

ปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เก่าและมีการเปลี่ยนรุ่นการใช้งาน เป็นปัญหาแก่หอสมุดและคลัง

หน่วยเก็บถาวรในระยะยาว ที่ต้องมีการบ ารุงรักษาและปรับปรุงการเข้าถึงท่ีค่าใช้จ่ายทางเทคนิคและในการ

บริหารจัดการเพิ่มขึ้นตามมา วิธีการแก้ปัญหาคือ วิธีการประยุกต์ใช้เครื่องรหัสเปิด (Open Source) ควบคู่ไป

กับซอฟต์แวร์ที่จัดท าข้ึน Woods (2010) กล่าวว่า นักหน่วยเก็บถาวรนิยมการสงวนรักษาวัสดุสารสนเทศท่ีสื่อ

เปลี่ยนรุ่น ได้แก่ การสงวนรักษาแบบ bitstream การย้ายเอกสารจากรูปแบบที่เก่าไปยังรูปแบบที่ใหม่ และ

การเลียนแบบซอฟต์แวร์ตกรุ่น จึงวิจัยพบวิธีการแก้ปัญหาคือ วิธีการประยุกต์ใช้เครื่องรหัสเปิด (Open 

Source) ควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์ที่จัดท าขึ้น วิธีการเชิงระบบในการถ่ายโอนระบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นหน่วยบิต 

จากสื่อท่ีตกรุ่นไปจัดเก็บในรูปแบบที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการท างานในอนาคตกับสภาวะแวดล้อม

ที่ล้าสมัย และเพ่ือเป็นการสนับสนุนการตรวจที่มีลักษณะบูรณาการและภารกิจในการท าซ้ า วิธีการด าเนินงาน

ขั้นสูงส าหรับการระบุอัตลักษณ์อย่างอัตโนมัติ การคัดแยกสาระส าคัญ การย้ายข้อมูล การแปล และการ

แจกจ่ายเอกสารและซอฟต์แวร์ที่มี และวิธีการต่าง ๆ ตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าการเข้าถึงเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บด้วย ได้แก่ การจัดท าดรรชนีที่มีประสิทธิภาพสูง การประมวลผลและการเข้าถึงเมทาดา

ทาท่ีสามารถอ่านได้ด้วยเครื่องและมนุษย์ ความสามารถในการสั่งย้ายและแปลเอกสารตกรุ่น และการสร้าง

ระบบแฟ้มข้อมูลเสมือนเพ่ือให้การค้นหาหน่วยเก็บถาวรได้สะดวก ขณะที่ Au Yeung (2011) วิจัยเพื่อ



18 

 

แก้ปัญหาดังกล่าวโดยการศึกษาเว็บไซต์ของนักวิจัยที่หน่วยเก็บถาวรส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพ ที่

อาจช่วยนักหน่วยเก็บถาวรในการสงวนรักษาผลงานของนักวิจัยนั้นได้ จากนั้นได้ส ารวจเว็บไซต์ของนักวิจัย

อาวุโสที่มีการโต้ตอบกันระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ (HCI) เพ่ือให้เห็นว่านักวิจัยเหล่านั้นก าลังสร้างผลงาน

อะไร นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์กลุ่มนักวิจัยดังกล่าว เพ่ือความเข้าใจในแรงจูงใจเหล่านั้น ผลการวิจัย

สามารถเชื่อมต่อความไม่สัมพันธ์กันระหว่างความต้องการของนักหน่วยเก็บถาวรกับเป้าหมายของนักวิจัย และ

ได้น าผลการวิจัยมาออกแบบค าแนะน าในการสร้างระบบหน่วยเก็บถาวรที่ท าให้นักวิจัยและนักหน่วยเก็บถาวร

มีวัตถุประสงค์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันพัฒนามาถึงระดับเกิดมีความต้องการการปรากฏแก่สายตาผู้คนอย่าง 

กว้างขวาง (Visibility) St. Jean, Rieh, Yakel, & Marky (2011) ศึกษาจากผู้ใช้ขั้นปลาย โดยการสัมภาษณ์

ผู้ใช้ขั้นปลาย พบว่า แม้ว่า กลุ่มผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ที่จงรักภักดีคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน แต่ก็เป็นผู้ที่ยอมรับคุณค่า

และอัตลักษณ์ของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน นอกจากนี้ยังพบสิ่งที่ต้องปรับปรุงหลายประการ เช่น ความไม่

สามารถท าให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาผู้คนทั่วไปได้ (Visibility) ความไม่โปร่งใส เป็นต้น  

มีการพัฒนาการเข้าถึงคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแบบเปิด (Open Access) พบว่า สามารถท าให้

นักวิจัยได้มีโอกาสส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เข้าถึงผลงานได้ทั่วโลก Sahu, Goswami & Choudhury (2013) 

กล่าวว่า CSIR-NML เป็นคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่สร้างขึ้นโดยให้นักวิจัยมีการเข้าถึงแบบเปิด (Open 

Access) ด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่สะดวก ที่อนุญาตให้นักวิจัยได้มีโอกาสส่งเสริมหรือกระตุ้นให้มีผู้เข้าถึงผลงาน

ได้ทั่วโลก สองปีต่อมาคลังหน่วยเก็บถาวรแห่งนี้เผยแพร่อย่างกว้างขวางทั่วโลกและเป็นที่นิยมอย่างมากจากทุก

อาชีพและทุกภาคส่วน                                      

     ในปี 2012 ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันยังคงเดิม หน่วยงานที่รับผิดชอบใน

การพัฒนาส่วนใหญ่เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย วัชรี เพ็ชรวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข (2555) วิจัยทบทวน

บทบาทและหน้าที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน พบว่า (1) ส่วนใหญ่ห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินการคลัง

สารสนเทศสถาบันทั้งมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ (2) โครงสร้างชุมชนวิชาการมักจัดกลุ่มตามโครงสร้าง

ของมหาวิทยาลัยที่แบ่งตามคณะวิชา ศูนย์ และสถาบัน ที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (3) 

ผลงานวิจัยและบทความวิชาการเป็นเอกสารที่จัดเก็บมากที่สุด นอกจากนั้น ได้แก่ วิทยานิพนธ์ และหนังสือ 

(4) คลังสารสนเทศสถาบันมีบริการพ้ืนฐานคือบริการจัดเก็บและบริการสืบค้นข้อมูล ส่วนบริการเฉพาะมี

แตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย (5) ข้อมูลสถิติกิจกรรมการจัดเก็บ ชี้ให้เห็นถึงปริมาณของเนื้อหา และ

ความต่อเนื่องของกิจกรรมการจัดเก็บที่เกิดขึ้นในคลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัย และ (6) ค าแนะน า
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ส าหรับผู้ใช้ คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีค าแนะน าที่สมบูรณ์ในหลายด้าน เช่น 

นโยบายของคลังสารสนเทศสถาบัน คู่มือการใช้งาน และค าถามที่ถามบ่อย เป็นต้น 

 

ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ 

หลังจากท่ีซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซเปิดตัวในปี 2003 ไม่นานก็เป็นที่ยอมรับและน าไปพัฒนาคลัง

หน่วยเก็บถาวรสถาบันกันทั่วโลก โดยน าไปพัฒนาส่วนที่เป็นคุณลักษณะที่เอ้ือให้มีการปรับให้เหมาะกับการใช้

งานของแต่ละคลังหน่วยเก็บถาวร ได้แก่ Boock (2005) ศึกษาการด าเนินงานปรับปรุงกระบวนการส่ง

วิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของดีสเปซของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอน โดยทดสอบความเรียบ

ง่ายของการใช้งานนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมและมีคุณค่า ซึ่งจากการทดลอง พบว่าเป็นการใช้

งานที่สะดวกและเรียบง่าย Hideki (2006) กล่าวถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ดีสเปซ ของมหาวิทยาลัยคานาซาวา

ว่ามีการลักษณะและการปรับใช้ดีสเปซ และการเลือกและการน าสารสนเทศทางวิชาการเข้าสู่ระบบ พรรณ

นิภา แซ่อ้ึง (2549) พัฒนาส่วนต่อประสานของโปรแกรมดีสเปซ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบการจัดการ

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ปรับปรุงโปรแกรมดีสเปซในส่วนต่างๆ คือ การเพิ่มดับลินคอร์เมตาดาตา การแก้ไขฟอร์มในการส่งผลงาน การ

ค้นข้อมูลด้วยค าภาษาไทย การตรวจสอบเลขท่ีอยู่ไอพีของเครื่องลูกข่าย และรายงานสรุปผลงานทางวิชาการ

ส าหรับผู้บริหาร ในการพัฒนาส่วนต่อประสานประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เว็บเซอร์วิสและระบบน าเข้าและ

ส่งออกข้อมูล ส่วนของเว็บเซอร์วิส จะมีการรับแฟ้มข้อมูลนิสิตและแฟ้มข้อมูลวิทยานิพนธ์ จากระบบจัดการ

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัยเข้ามาเก็บในเครื่องแม่ข่ายของระบบ ส่วนระบบน าเข้าและส่งออกข้อมูลเป็น

ระบบที่ใช้ส าหรับน าข้อมูลและออกจากโปรแกรมดีสเปซ และมีการพัฒนาครอสวอค เพ่ือแปลงดับลินคอร์นเม

ทาดาทาไปเป็นการลงรายการในรูปแบบมาร์ค 21 ซึ่งใช้ส าหรับการน าเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผลความส าเร็จของการพัฒนา  

เนื่องจากดีสเปซมีลักษณะที่เอ้ือกับชุมชนของคลังหน่วยเก็บถาวรสถานอยู่มาก แต่ยังต้องการการมี

ส่วนร่วมจากชุมชนอยู่มากเพ่ือความยั่งยืนของคลังหน่วยเก็บถาวรที่สร้าง Kim (2007) ศึกษาว่าปัจจัยที่เป็น

แรงจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดผลงานของคณาจารย์นั้นคืออะไร โดยเสนอแบบจ าลองเชิงแนวคิดของปัจจัยเหล่านี้

บนพื้นฐานของแบบจ าลอง the Socio-Technical Network Model และทฤษฎี Social Exchange Theory 

โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคณาจารย์ 67 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ฝากวัสดุสารสนเทศไว้ในคลังหน่วยเก็บถาวร

สถาบันที่พัฒนาจากซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ ของมหาวิทยาลัยวิจัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง การค้นพบ

ชี้ให้เห็นว่า คณาจารย์ที่ได้วางแผนว่าจะส่งผลงานที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้กับคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน เห็น
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ด้วยอย่างยิ่งกับความสามารถในการเข้าถึงและการเผยแพร่ต่อสารธารณชนของวัสดุสารสนเทศท่ีเข้าถึงแบบ

เปิด และมีเจตจ านงที่เห็นประโยชน์ผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง ก็จะส่งผลงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ส าหรับ

คณาจารย์ที่รับรู้ได้ถึงอิทธิพลขององค์กรที่ให้ทุนอุดหนุนที่มีต่อการตัดสินใจในผลสัมฤทธิ์ส่วนตนมีน้อยกว่า

คณาจารย์ที่ส่งผลงานให้กับคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

การพัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซให้เหมาะกับการใช้งานให้มีลักษณะที่สะดวกและเรียบง่าย 

เป็นประเด็นที่เกือบทุกคลังหน่วยเก็บถาวรให้ความส าคัญและพัฒนาแนวนี้กันอย่างกว้างขวาง K¨orber & 

Suleman (2008) กล่าวว่า ซอฟต์แวร์คลังหน่วยเก็บถาวรที่การติดตั้งและที่มีโครงแบบใช้งานง่ายเป็นปัจจัย

ส าคัญในการอนุวัตคลังหน่วยเก็บถาวร มีมหาวิทยาลัย ห้องปฏิบัติการ และบริษัทหลายแห่งต้องการฝาก

เอกสารออนไลน์แต่กระบวนการติดตั้งและการสร้างโครงแบบคลังหน่วยเก็บถาวรใช้เวลามาก และมีความ

ยุ่งยากซับซ้อนโดยไม่จ าเป็น ผู้เขียนจึงอธิบายความพยายามในการท าให้การตั้งค่าและติดตั้งแพลตฟอร์ม

ดีสเปซที่ง่าย ๆ สิ่งที่ศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ให้ความส าคัญกับผู้ใช้ขั้นปลาย แต่ให้ความส าคัญกับการท าให้ฟังชั่น

ทางการบริหารซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มนี้มีความเรียบง่าย มีการประเมินผลผู้ใช้ดีสเปซรุ่นล่าสุด จากนั้น

ออกแบบเครื่องมืออย่างมีส่วนร่วมให้มีความเรียบง่ายยิ่งขึ้นด้วยการน าเอาวิธีการที่เป็นนามธรรมออกจาก

รายละเอียดในระดับล่างลงมา พบว่า ผู้ใช้เห็นด้วยว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม เป็น

การยืนยันว่า ปัญหาการใช้งานแพลตฟอร์มดีสเปซมีอยู่จริง แต่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีการที่ไม่ยากนัก  

ในปี 2009 มีการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อฝากส่งผลงานวิชาการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเก็บไว้ใน

คลังหน่วยเก็บถาวรอีกครั้งหนึ่ง และเริ่มมีการกล่าวถึงการเข้าถึงคลังหน่วยเก็บถาวรจากสาธารณะ (Open 

Access) มากกว่าเฉพาะสมาชิกเท่านั้นด้วยสมรรถนะของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซโดยอาศัยการมีส่วน

ร่วมจากชุมชน รวมถึงปัญหาทางลิขสิทธิ์ในการฝากผลงานด้วย Kim (2009) วิจัยโดยเก็บข้อมูลจากการส ารวจ

และสัมภาษณ์คณาจารย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจาก มหาวิทยาลัยวิจัยตามการจัดแบ่งของคาร์เนกี้ 17 แห่ง ที่คลัง

หนว่ยเก็บถาวรสถาบันใช้แพลตฟอร์มดีสเปซ พบว่า ปัจจัยด้านความไม่เห็นแก่ตัวมีผลกระทบสูงสุดต่อการฝาก

ส่งหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเองของคณาจารย์ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยนี้เกิดจากภาวะถ้อยทีถ้อยปฏิบัติมากกว่าที่จะ

เป็นความไม่เห็นแก่ตัวเสียทั้งหมด วัฒนธรรมการฝากส่งหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเองมีผลกระทบที่ส าคัญอันดับที่

สองต่อการตัดสินใจฝากส่งหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเอง ดังนั้น การฝากส่งหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเองของ

คณาจารย์เกิดจากอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงของผลประโยชน์ที่ได้รับที่เกิดจากภายใน หรือบรรทัดฐานตาม

สาขาวิชา เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับผลประโยชน์ที่ได้รับที่เกิดจากภายนอก จากการพิจารณาคลังหน่วยเก็บถาวร

สถาบัน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า คณาจารย์มีเหตุผลแรกท่ีจะส่งผลงานไปยังคลังหน่วยเก็บถาวรเป็น

ความสามารถที่ตนเองรับรู้ได้ว่าคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจะสงวนรักษาสารสนเทศทางวิชาการให้ เป็นการ
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ตอบค าถามว่าการสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัลเป็นมากกว่าการท าหน้าที่หลักของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

นอกจากนี้ ผู้ส่งผลงานยังให้ความส าคัญกับปัญหาทางลิขสิทธิ์มากกว่าผู้ไม่ส่งผลงานอีกด้วย ดังนั้น คลังหน่วย

เก็บถาวรสถาบันจึงจ าเป็นต้องมีการแนะน าการจัดการลิขสิทธิ์เพื่อลดปัญหาดังกล่าวหรือความสับสนต่าง ๆ ที่

อาจเกิดขึ้นได้  

มีรายงานการวิจัยยืนยันว่าคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่ให้บรรณารักษ์เป็นผู้ควบคุมการฝากส่งจะท า

ให้ผลงานอิเล็กทรอนิกส์มีความสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดส าหรับแพลตฟอร์มดีสเปซ Kurtz (2010) ศึกษา

ภาพรวมการท างานร่วมกันของดับลินคอร์และแพลตฟอร์มดีสเปซโดยการทดสอบกับคลังหน่วยเก็บถาวร

สถาบันในมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ 3 แห่ง มหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้ใช้ดับลินคอร์และดีสเปซสร้างและจัดการคลัง

หน่วยเก็บถาวรของตน ด าเนินการวิจัยโดยเก็บตัวอย่างระเบียนจากคลังหน่วยเก็บถาวรแต่ละแห่ง มาทดสอบ

คุณภาพเมทาดาทาโดยใช้ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และความคงที่ เป็นเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ยัง

ทดสอบคุณภาพกับวิธีการการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้คลังหน่วยเก็บถาวร พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรแห่งหนึ่งใช้

บรรณารักษ์เป็นผู้ควบคุมกระบวนการจัดเก็บหน่วยเก็บถาวร ขณะที่อีก 2 แห่งที่เหลือ ใช้ยุทธศาสตร์ที่

แตกต่างกนั 2 ประการ ให้เป็นการจัดเก็บหน่วยเก็บถาวรด้วยตนเอง และพบว่า การจัดเก็บหน่วยเก็บถาวรที่

ควบคุมโดยบรรณารักษ์มีความสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดส าหรับแพลตฟอร์มดีสเปซ 

มีการน าซอฟต์แวร์รหัสเปิดมาพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซให้ใช้งาน

ได้ง่ายขึ้น โดย นฤมล คงแท่น (2553) ปรับปรุงการท างานของระบบคลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือ

ประเทศไทยที่ใช้โปรแกรมดีสเปซในการจัดเก็บและค้นคืนผลงานวิจัย โดยได้เลือกโปรแกรมดรูปัลซึ่งเป็นระบบ

จัดการเนื้อหาที่เป็นที่นิยมมาใช้เป็นระบบการท างานเบื้องหน้าหรือส่วนต่อประสานผู้ใช้มาท างานร่วมกับ

โปรแกรมดีสเปซซึ่งเป็นระบบการท างานเบื้องหลังด้วยวิธีการพัฒนามอดูลของโปรแกรมดรูปัลส าหรับแก้ปัญหา

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานยาก เช่น การแก้ไขเมทาดาตา การส่งผลงานวิจัย การไม่สามารถตรวจสอบสถานะ

ของผลงานวิจัย การจัดการผลงานวิจัยในกระแสงาน และการสืบค้นผลงานวิจัยตามโพรโทคอล โอเอไอพีเอ็ม

เอช เป็นต้น นอกจากนี้มีการน ารูปแบบการออกแบบฟาซาดมาใช้ในการห่อหุ้มความซับซ้อนของโปรแกรม

ดีสเปซด้วยเว็บเซอร์วิสที่ง่ายกับระบบการท างานเบื้องหน้า โดยสามารถเปลี่ยนแปลงเว็บส่วนต่อประสานผู้

ใช้ได้ง่ายซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบในส่วนการท างานเบื้องหลัง 

ในปี 2010 ที่ประเทศอินเดียมีการน าแพลตฟอร์มดีสเปซสร้างคลังหน่วยเก็บถาวรกันอย่างกว้างขวาง 

Karmakar, Das & Thakuria (2010) กล่าวว่า สถาบันหลายแห่งในอินเดียใช้แพลตฟอร์มดีสเปซสร้างคลัง

หน่วยเก็บถาวรของตน โดยมีรายงานการวิจัยยืนยันว่าแพลตฟอร์มดีสเปซสามารถตอบสนองผลงานคณาจารย์

ตามภารกิจในหมาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี Bansode (2011) วิจัยการพัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรในห้องสมุด
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มหาวิทยาลัยปูเน่ โดยใช้ดีสเปซเป็นฐานในการพัฒนา ได้น าเสนอโครงการที่ด าเนินการสร้างคลังหน่วยเก็บ

ถาวร ได้กล่าวว่า นักวิชาการและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพิมพ์ผลงานวิจัย

อย่างต่อเนื่องในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ตามภาควิชาต่าง ๆ ยังมีทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าอีก

จ านวนมาก เช่น รายงานการประชุมทางวิชาการ และวัสดุสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถหามาได้อย่างง่ายเช่น

หนังสือ และวารสาร ดังนั้นโครงการสร้างคลังหน่วยเก็บถาวรจึงเกิดมีข้ึน โดยมีเป้าหมายเพ่ือการเข้าถึง

วรรณกรรมที่ส าคัญของนักวิชาการ และเพ่ือท าให้มุมมองของนักวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 

มีรายงานการวิจัยว่า มีการพัฒนาอย่างแพร่หลายในประเทศที่ก าลังพัฒนามากกว่าประเทศที่พัฒนา

แล้ว ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการน ามาใช้พัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันทั่วโลก มี

การฝากวัสดุสารสนเทศเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาสุขภาพและการแพทย์ และวัสดุสารสนเทศเล็กทรอนิกส์ที่เป็น

ภาษาอังกฤษมากที่สุด Mukherjee & Nazim (2011) กล่าวว่า การเผยแพร่แบบเข้าถึงอย่างเสรี (Open 

Access) ก าลังเติบโดด้านความส าคัญ และเป็นไปอย่างคู่ขนานกับบทบาทของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน อัน

เป็นประเด็นแรก ๆ ที่มีการอภิปรายกันในชุมชนห้องสมุด การวิจัยครั้งนี้พยายามวิเคราะห์แนวโน้มปัจจุบันของ

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันทั่วโลก เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงข้อเท็จจริงของแต่ละคลังหน่วยเก็บถาวรจากท าเนียบ

นามคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันโดยวิธีการส ารวจ วิเคราะห์มูลในลักษณะปริมาณคลังหน่วยเก็บถาวรที่เพ่ิมข้ึน

ในช่วง 6 ปี (2006-2010) การจ าแนกเป็นรายประเทศที่มีคลังหน่วยเก็บถาวร ประเภทของวัสดุสารสนเทศที่

จัดเก็บเป็นหน่วยเก็บถาวร ขอบเขตเนื้อหาวิชา ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ภาษาส่วนต่อประสานของคลังหน่วยเก็บถาวร 

เขตเจ้าบ้าน และนโยบายของคลังหน่วยเก็บถาวร ผลการศึกษาพบว่า มีความเติบโตด้านปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของ

คลังหน่วยเก็บถาวรทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอย่างแพร่หลายในประเทศที่ก าลังพัฒนามากกว่าประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว การวิเคราะห์ด้านเนื้อหาของคลังหน่วยเก็บถาวรพบว่า ผู้ส่งผลงานในสาขาวิชาสุขภาพและ

การแพทย์ให้ความสนใจส่งมอบวัสดุสารสนเทศให้จัดเก็บไว้ในคลังหน่วยเก็บถาวรมากกว่าสาขาอ่ืน ปัจจุบัน 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจัดเก็บสิ่งพิมพ์ทางวิชาการแบบเดิม (รูปแบบตีพิมพ์) เป็นส่วนใหญ่ และวรรณกรรม

สีเทา (วรรณกรรมที่ยังไม่มีการเผยแพร่) โดยการใช้ซอฟต์แวร์ดีสเปซ และวัสดุสารสนเทศท่ีฝากเก็บนี้ส่วนใหญ่

เป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการก าหนดนโยบายในด้านเนื้อหา การฝากส่ง และการสงวนรักษาที่

ชัดเจน 

ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซถูกน าไปใช้ในหน่วยงานระดับย่อย เช่น ห้องสมุดโรงเรียนกฎหมาย 

สามารถตอบสนองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี รวมถึงสามารถจัดเก็บเอกสารลับได้ด้วย (Dark Literature) 

(Wang, 2011) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันอยู่ในระยะการเริ่มต้นพัฒนา แต่เริ่มมีการ

ทบทวนความคงทนของสื่อสารสนเทศดิจิทัลเปรีบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถคงอยู่ได้หลายร้อยปี ดังนั้นสื่อ
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ดิจิทัลต้องสามารถเข้าถึงได้ ยั่งยืน และค้นคืนได้ด้วย โดยซอฟต์แวร์ห้องสมุดดิจิทัลแบบรหัสเปิด (Open 

Source) ในกรณีนี้ Madalli, Barve & Amin (2012) กล่าวว่า คลังหน่วยเก็บถาวรดิจิทัลและโครงการ

ห้องสมุดดิจิทัลอยู่ในระหว่างเริ่มต้นพัฒนาทั่วโลกส าหรับวัสดุสารสนเทศท่ีมีรูปแบบและเขตท่ีแตกต่างกัน ใน

การจัด จัดเก็บ และการค้นคืนเนื้อหาดิจิทัล ห้องสมุดและคลังหน่วยเก็บถาวรหลายแห่งก าลังใช้ซอฟต์แวร์

ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์รหัสเปิด ขณะที่เป็นที่ยอมรับกันว่าสื่อสิ่งพิมพ์สามารถคงอยู่ได้หลายร้อยปีด้วยเทคนิค

การสงวนรักษาทางกายภาพบางประการ แต่สื่อดิจิทัลก็ต้องการกระบวนการอย่างต่อเนื่องที่จะสงวนรักษาตาม

เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และไม่เป็นเพียงความจ าเป็นที่จะจัดเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลเท่านั้น แต่มีความ

จ าเป็นที่จะสงวนรักษาให้คงอยู่ตลอดไป และโดยเฉพาะต้องสามารถเข้าถึงได้ ยั่งยืน และค้นคืนได้ด้วย จาก

การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากการสังเกต ด้านการสนับสนุนการสงวนรักษาวัสดุสารสนเทศดิจิทัลที่ปรากฏใน

ซอฟต์แวร์ห้องสมุดดิจิทัลแบบรหัสเปิดที่อยู่บนพ้ืนฐานของแท่นทดสอบของการเป็นห้องสมุดดิจิทัล 

มีการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือบรรจุทรัพย์สินดิจิทัลขึ้นสู่คลังหน่วยเก็บถาวรทางปัญญา โดยสร้างเครื่องมือ

เพ่ือปรับปรุงการไหลของงานให้สามารถน าเข้าเมทาดาทาในรูปแบบที่ง่ายที่สุด และเปลี่ยนแต่ละแฟ้มข้อมูลให้

เป็นระเบียนต่าง ๆ สู่แพลตฟอร์มดีสเปซได้ (Davies, 2012)  

ปัจจุบันพบว่ามีการน าซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซไปพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งาน

สารสนเทศหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุผลในบริบททางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ

จัดเก็บ สงวนรักษาและเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลในอนาคตได ้เป็นเหตุผลหนึ่งในการพัฒนาการใช้งาน

ดีสเปซ การเพ่ิมระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงในระบบคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันดีสเปซ ท าให้มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญในความปลอดภัยของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ จากการพัฒนาระดับการเข้าถึงที่มีรายละเอียด 

และเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลมีความปลอดภัย (Anwar, 2013) ในยุคการเผยแพร่ผลงานอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทุก

ผลงานมีความต้องการสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันนั้นแนวคิดในการเข้าถึงสารสนเทศท่ี

ได้เปล่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน และมีการแนะน าขั้นตอนการสร้างคลังหน่วยเก็บถาวร

สถาบันโดยใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรจุรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มีลักษณะ

แตกต่างกันข้ึนสู่คลังหน่วยเก็บถาวร เพ่ือให้กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศมีลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรจุรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มีลักษณะแตกต่างกันข้ึนสู่คลังหน่วยเก็บถาวร เพ่ือให้กลุ่ม

ทรัพยากรสารสนเทศมีลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกัน (Biradar & Banateppanavar, 2013) จากการพัฒนา

ในรูปแบบชุดค าสั่งเปิดของดีสเปซ ท าให้สามารถถ่ายข้อมูลจากดีสเปซสู่แพลตฟอร์มอ่ืนได้ จนท าให้ได้การไหล

ของงานการย้ายกลุ่มสารสนเทศจากแฟลตฟอร์มหนึ่งไปสู่อีกแพลตฟอร์มหนึ่ง (Wildermuth & Harris, 2013) 

ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซสามารถสร้างคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ค าอธิบายเนื้อหาสารสนเทศเชิง
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ภาษาศาสตร์ เพ่ือจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบการท าบรรณนิทัศน์เชิงภาษาศาสตร์ได้หลายระดับ ที่น าเข้าสู่

คลังข้อมูลโดยการท าให้เป็นเมทาดาทาได้ สามารถใช้งานได้ง่าย ตอบค าถามได้ทันท่วงที และสื่อสารได้ง่ายด้วย 

(Concas, Pani & Lunesu, 2013) นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์มอ่ืนได้ด้วยอย่างสะดวก 

การรวมเมทาดาทาเข้ากับทรัพยากรสารสนเทศเป็นไปโดยอัตโนมัติจากที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มเดิม ขั้นต่อมาจึง

เป็นการจัดหมวดหมู่โดยบรรณารักษ์ (Díaz, Schiavoni, Osorio, Amadeo & Charnelli, 2013) การย้าย

ข้อมูลในคลังหน่วยเก็บถาวรระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ได้ (Mapulanga, 2013) จากความนิยมที่มีขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องของดีสเปซเป็นการบ่งบอกว่าสถาบันจ านวนมากจะได้รับประโยชน์จากส่วนต่อประสาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Tzoc, 2013) มีข้อค้นพบยืนยันว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาด้วยดีสเปซมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ 

ฐานข้อมูลมั่นคงแน่นหนาที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือการวิจัยที่มีคุณค่าท่ีสร้างจากการลงทุนเพียงน้อยนิด 

เพียงเฉพาะลงทุนฮาร์ดแวร์ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น (Verno, 2013) ที่ส าคัญดีสเปซสามารถใช้

เป็นเป็นฐานในการพัฒนา เน้นการปรับปรุงการลงทะเบียนผู้ใช้ การจัดการระดับสิทธิ์ในการเข้าถึง และหน่วย

ย่อยการไหลของงาน เน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการยืดหยุ่นการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกันได้ (Yan et al., 2013)  

จากพัฒนาการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้น าไปใช้สามารถ

พัฒนาปรับใช้ได้กับทุกส่วนของซอฟต์แวร์ สามารถปรับใช้ได้กับซอฟต์แวร์รหัสเปิดตัวอ่ืนได้ สามารถเข้าถึงได้

ในอนาคตที่ยาวนานด้วยการเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด เอื้อต่อการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access) ถ่ายโอน

ระเบียนระหว่างซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มอ่ืนได้ การรวมแพลตฟอร์มและระบบสารสนเทศที่แตกต่างกันเข้า

ด้วยกัน การพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ฐานข้อมูลที่พัฒนาจาก

ฐานข้อมูลเดิมมีความมั่นคงแน่นหนา การลงทุนเพียงน้อยนิดเพียงลงทุนเฉพาะฮาร์ดแวร์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล

ระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกันได้ รวมถึงสามารถแปลงแฟ้มข้อมูลทั่วไปให้เป็นระเบียนต่าง ๆ ได้อีกด้วย  
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บทท่ี 3  

 

การด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และจากการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพิ่มเติม ด าเนินการดังนี้   

- ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
- ส ารวจและคัดเลือกรายชื่อคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยเฉพาะที่ใช้งาน 
  ได้จริงจากเว็บ http://registry.duraspace.org/registry/dspace และเว็บ 
  http://www.opendoar.org/ 
- สร้างแบบสอบถาม  
- เก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์  
- วิเคราะห์ข้อมูล   
- สรุปผลและรายงาน 

 

ประชากร 

ประชากร ได้แก่ คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่น าแพลตฟอร์มดีสเปซมาใช้เป็นฐานในการพัฒนา  

จ านวน 13 แห่ง ได้แก่    

 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

              (http://repository.rmutp.ac.th/) 

2. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (http://kb.hsri.or.th/dspace/) 

3. ส านักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       

   (http://kb.psu.ac.th/psukb/) 

4. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

   (http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/) 

5. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยชินวัตร (http://dspace.siu.ac.th/)  

6. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม (http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/) 

7. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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   (http://anchan.lib.ku.ac.th/kukr/) 

8. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายสารสนเทศงานวิจัยเกษตรไทย  

   (http://anchan.lib.ku.ac.th/agnet/) 

9. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ (http://kb.tsu.ac.th/jspui/) 

10. ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (http://kkuir.kku.ac.th/dspace/) 

11. ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (http://cuir.car.chula.ac.th/) 

12. บริษัท ปันสาร เอเชีย จ ากัด (ในนามมูลนิธินมแม่แห่งชาติ)  

     (http://breastfeedinglib.saiyairak.com/) 

13. ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (http://dspace.library.tu.ac.th/)  

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 แบบสอบถาม โครงสร้างแบบสอบถามมี 2 ตอน  

ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับต าแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และ

ระยะเวลาที่รับผิดชอบ  

ตอนที่ 2 สอบถามประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันและแพลตฟอร์มดีสเปซ ได้แก่ 

การจัดองค์กร ประวัติความเป็นมา บุคลากร เหตุผลในการเลือกใช้แพลตฟอร์มดีสเปซ รุ่นที่ใช้ การติดตั้งและ

พัฒนา วัสดุสารสนเทศท่ีจัดเก็บ นโยบายการสงวนรักษาและบริการ การเผยแพร่ การปรับแต่งให้เหมาะกับ

การใช้งาน การฝากส่งผลงาน การจัดการลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา และปัญหาการใช้งาน 

แบบสอบถามมีทั้งแบบผู้ตอบสามารถเลือกตอบ และแบบเติมค า/ข้อความ   

แบบสอบถามได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนน าไปใช้ ได้แก่ (1) ดร. พงศ์ธวัช ชีพ

พิมลชัย  (2) คณะผู้เชี่ยวชาญของคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                   

(3) อาจารย์ณิชพน  โชติจันทรกุล ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา และ (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญชฎิล  พิศาลพงศ์ ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ข้อถามท้ังหมดมี 37 ข้อมถาม ข้อถามที่เป็นความคิดเห็นเป็นบวกท้ังหมด แต่ละข้อให้ระดับคะแนน

เป็น  

มากที่สุด                       5  คะแนน 

มาก                             4  คะแนน 
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ปานกลาง                       3  คะแนน 

น้อย                             2  คะแนน 

น้อยที่สุด                        1  คะแนน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

 แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา น ามาวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 1. ข้อมูลพื้นฐาน น ามาจงหาค่าความถ่ี 

2. ค านวณหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค าตอบแต่ละด้าน และแต่ละข้อ แล้วแปรผล

ตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 2003)  ซึ่งมีค่าคะแนนดังนี้ 

                         คะแนนเฉลี่ย  4.51 -   5.00   หมายถึง   ระดับมากท่ีสุด           

                         คะแนนเฉลี่ย  3.51 -   4.50   หมายถึง   ระดับมาก         

                         คะแนนเฉลี่ย  2.51 -   3.50   หมายถึง  ระดับปานกลาง  

                         คะแนนเฉลี่ย  1.51 -   2.50   หมายถึง   ระดับน้อย                          

                         คะแนนเฉลี่ย  1.00 -   1.50   หมายถึง   ระดับน้อยที่สุด           

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ย  

2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   



26 

 

 บทท่ี 4  

 

ผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยที่ใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดิสเปซ ในด้าน

สถานะองค์กร ประวัติความเป็นมา รุ่น (Version) ฐานข้อมูล เครื่องบริการ (Server) ระบบปฏิบัติการ เครื่อง

บริการการท างานบนเว็บ (Web Server) เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน การเชื่อมโยงกับคลังหน่วยเก็บถาวรอื่น 

ลักษณะบุคลากรของคลังหน่วยเก็บถาวรที่พัฒนาระบบ เหตุผลที่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ดีสเปซ การติดตั้ง พัฒนา 

และดูแลระบบ การพัฒนาเพิ่มเติม (การปรับแต่ง) ให้เหมาะสม เนื้อหาและเอกสารที่จัดเก็บ นโยบายการสงวน

รักษาและบริการ ลักษณะ/ช่องทางการเผยแพร่ การน าเนื้อหาเข้าสู่ระบบและการจัดการลิขสิทธิ์ โครงการ

พัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปซในอนาคต ข้อเสนอแนะในการเริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปซ ปัญหาในการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ดีสเปซและวิธีแก้ปัญหา และปัญหาทั่วไปที่พบ มีรายละเอียดการค้นพบที่สามารถจ าแนกเป็น (1) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน (2) การติดตั้งและการใช้งาน และ (3) ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ ดังนี้  

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่ใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ ที่รวบรวมได้ พบว่า 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันส่วนใหญ่ (9 แห่ง) เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด ที่สังกัดภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัย (4 

แห่ง) มหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยการเรียนการสอน (2 แห่ง) มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัย (2 แห่ง) มหาวิทยาลัยการเรียนการสอน (3 แห่ง) มีคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันอีกส่วนหนึ่ง 

(4 แห่ง) เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัย เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอิสระ และเป็นองค์กรอิสระ ดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 สถานะองค์กรของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

สถานะทางหารบริหาร จ านวน (แห่ง) 

เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 

    - มหาวิทยาลัยวิจัย 

    - มหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยการเรียนการสอน 

11 

5 

2 
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    - มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

    - มหาวิทยาลัยการเรียนการสอน 

2 

2 

เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัย  1  

เป็นองค์กรอิสระ  1  

รวม 13 

เมื่อศึกษาปีที่ก่อตั้ง พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันก่อตั้งมาแต่ปี 2545 (1 แห่ง) ปี 2549 (1 แห่ง) 

ปี 2551 (2 แห่ง) ปี 2552 (3 แห่ง) ปี 2553 (3 แห่ง) ปี 2554 (3 แห่ง) กล่าวคือ คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน

ก่อตั้งมาเป็นเวลา 10 ปี และก่อตั้งจ านวนมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ความถี่ในการก่อตั้งคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

ปีที่ก่อตั้ง จ านวน (แห่ง) 

2545 1 

2549  1 

2551 2 

2552 3 

2553 3 

2554 3 

รวม 13 

 

เมื่อศึกษาถึงท่ีมาหรือประวัติการก่อตั้ง พบว่า คลังหน่วยถาวรสถาบันส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายของ

ห้องสมุด (7 แห่ง) เกิดจากนโยบายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย (3 แห่ง) พัฒนาขึ้นเองและ

มหาวิทยาลัย/สถาบันยอมรับภายหลัง (2 แห่ง) และพัฒนาขึ้นเองและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/

สถาบันภายหลัง (1 แห่ง) ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ที่มาหรือประวัติการก่อตั้ง 

ที่มาหรือประวัติ จ านวน (แห่ง) 

เกิดจากนโยบายของห้องสมุด 7 
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เกิดจากนโยบายของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย 3 

พัฒนาขึ้นเองและมหาวิทยาลัย/สถาบันยอมรับภายหลัง 2 

พัฒนาขึ้นเองและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันภายหลัง 1 

รวม 13 

 

 

 

เหตุผลที่คลังหน่วยเก็บถาวารสถาบันเลือกใช้แพลตฟอร์มดีสเปซ คลังหน่วยเก็บถาวารสถาบันให้

เหตุผลในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซในระดับมากที่สุดคือ การเป็นซออฟต์แวร์รหัสเปิด (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.55) และมีเหตุผลในการเลือกใช้ในระดับมาก คือ การเป็นซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและ

เป็นที่ยอมรับในวงการคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน การเผยแพร่ได้กว้างขวางเพราะสามารถเผยแพร่ผ่านเวิร์ลด์ 

ไวด์ เว็บได ้การใช้มาตรฐานสากลในการอธิบายข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบเมทาดาทา การสมรรถนะของ

ซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการสนับสนุนแฟ้มข้อมูลทุกประเภท สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการท างาน

สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบได้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ตามล าดับ) สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้าน

การสงวนรักษาเอกสารได้ยาวนานกว่า สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการปรับใช้ (Customization) 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36, 4.27, 4.18, 4.09  3.91, 3.82, 3.82, 3.45 และ 3.09 ตามล าดับ) ส่วนเหตุผลในการ

เลือกใช้ในระดับปานกลาง คือ การเป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและใช้งานง่าย ความสามารถก าหนดระดับการเข้าใช้

งานระบบดีสเปซได้ และการอบรมและแหล่งทุนที่ได้รับ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45, 3.09 และ 2.64 ตามล าดับ) ดัง

ตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 4 เหตุผลที่คลังหน่วยเก็บถาวารสถาบันแห่งนี้เลือกใช้แพลตฟอร์มดีสเปซ (N=13) 

รายการ ค่าเฉลี่ย 

 

ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด  4.55    1.21 มากที่สุด 1 

เป็นซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ

ในวงการคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน   

 4.36  1.21 มาก 2 
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เผยแพร่ได้กว้างขวางเพราะสามารถเผยแพร่ผ่านเวิร์ลด์ 

ไวด์ เว็บได้ 

 4.27  0.90 มาก 3 

ใช้มาตรฐานสากลในการอธิบายข้อมูลทรัพยากร

สารสนเทศแบบเมทาดาทา  

 4.18  1.17 มาก 4 

สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการสนับสนุน

แฟ้มข้อมูลทุกประเภท  

 4.09  0.54 มาก 5 

สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการท างานสามารถ

แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบได้  

 3.91  0.83 มาก 6 

สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการสงวนรักษา

เอกสารได้ยาวนานกว่า 

3.82    

 

0.60 มาก 7 

สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการปรับใช้ 

(Customization) 

3.82   1.08 มาก 8 

เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและใช้งานง่าย 3.45 1.21 ปานกลาง 9 

สามารถก าหนดระดับการเข้าใช้งานระบบดีสเปซได้ 3.09 1.51 ปานกลาง 10 

การอบรมและแหล่งทุนที่ได้รับ 2.64 1.03 ปานกลาง 11 

 

 

ส าหรับรุ่น (Version) ของซอฟต์แวร์ดีสเปซที่ใช้ พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแต่ละแห่งเลือกใช้

รุ่นต่างกันไป มีรุ่นที่ใช้ตรงกัน 3 แห่ง คือ DSpace รุ่น 1.5 ที่รุ่นตรงกัน 2 แห่ง คือ DSpace รุ่น 3.1 

(upgraded) และรุ่น 1.3.2 นอกใช้รุ่นต่าง ๆ ดังนี้ DSpace รุ่น 1.4.2, 4.01, 1.6.2, 3, 1.6.0 และ 1.7 ดัง

ตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 5 ความถี่รุ่น (Version) ของซอฟต์แวร์ดีสเปซที่ใช้ 

รุ่น (Version) จ านวน (แห่ง) 

DSpace รุ่น 1.5 3 

DSpace รุ่น 3.1 (upgraded) 2 

DSpace รุ่น 1.3.2 2 



30 

 

DSpace รุ่น 1.4.2 1 

DSpace รุ่น 4.01 1 

DSpace รุ่น 1.6.2 1 

DSpace รุ่น 3 1 

DSpace รุ่น 1.6.0  1 

DSpace รุ่น 1.7 1 

รวม 13 

 

ฐานข้อมูลที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแต่ละแห่งใช้ พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันใช้ Postgres 

(9 แห่ง) MySQL (3 แห่ง) และ MySQL, Postgres & SQL Server (1 แห่ง) ดังตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 ความถี่ของฐานข้อมูลที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันใช้ 

ฐานข้อมูล จ านวน (แห่ง) 

Postgres 9 

MySQL 3 

MySQL, Postgres & SQL Server 1 

รวม 13 

 

 

 

 

 

เครื่องบริการ (Server) ทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแต่ละแห่งใช้ พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน

ใช้ Linux (7 แห่ง) Windows (6 แห่ง) ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ความถี่ของเครื่องบริการ (Server) ทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันใช้ 

เครื่องบริการ (Server) จ านวน (แห่ง) 
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Linux 7 

Windows 6 

รวม 13 

 

ระบบปฏิบัติการทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแต่ละแห่งใช้ พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันใช้ 

Linux (7 แห่ง) และ Microsoft Windows (6 แห่ง) ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ความถี่ของระบบปฏิบัติการทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันใช้ 

ระบบปฏิบัติการ จ านวน (แห่ง) 

Linux 7 

Microsoft Windows 6 

รวม 13 

 

เครื่องบริการการท างานบนเว็บ (Web Server) ทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแต่ละแห่งใช้ พบว่า คลัง

หน่วยเก็บถาวรสถาบันใช้ Apache (7 แห่ง) Microsoft Internet Information Services (IIS) (2 แห่ง) 

TOMCAT (2 แห่ง) และ PHP (2 แห่ง) ดังตารางที่ 9 

 

ตารางที ่9 ความถี่ของเครื่องบริการการท างานบนเว็บ (Web Server) ทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันใช้ 

ระบบปฏิบัติการ จ านวน (แห่ง) 

Apache  7 

Microsoft Internet Information Services (IIS)  2 

TOMCAT 2 

PHP 2 

รวม 13 
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เว็บไซต์ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันพัฒนามีเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน ได้แก่ ที่สนับสนุนทั้ง 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari (6 แห่ง) ที่สนับสนุนเฉพาะ Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome (4 แห่ง) ที่สนับสนุนเพียง Google Chrome (2 แห่ง) และ 

Mozilla Firefox (1 แห่ง) ดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10 ความถี่ของเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุนเว็บไซต์ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันพัฒนา 

เว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน จ านวน (แห่ง) 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 6 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome 4 

Google Chrome 2 

Mozilla Firefox 1 

รวม 13 

 

 ระบบที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันพัฒนาขึ้นสามารถเชื่อมโยงกับคลังหน่วยเก็บถาวรอื่น 4 แห่ง และ

ไมเ่ชื่อมโยงกับคลังหน่วยเก็บถาวรอื่น 9 แห่ง ดังตารางที่ 11 

 

ตารางที่ 11 ความถี่ของการเชื่อมโยงกับคลังหน่วยเก็บถาวรอื่น 

การเชื่อมโยง จ านวน (แห่ง) 

เชื่อมโยง 4 

ไม่เชื่อมโยง 9 

รวม 13 

 

  ลักษณะบุคลากรของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งนี้ที่พัฒนาระบบเป็นนักคอมพิวเตอร์ 6 แห่ง 

เป็นทั้งนักคอมพิวเตอร์และบุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 5 แห่ง และเป็นบุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพ

คอมพิวเตอร์ 2 แห่ง ดังตารางที่ 12 

 

ตารางที่ 12 ลักษณะบุคลากรของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 
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ลักษณะบุคลากร จ านวน (แห่ง) 

นักคอมพิวเตอร์ 6 

นักคอมพิวเตอร์และบุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 5 

บุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 2 

รวม 13 

 จ านวนบุคลากรที่ดูแล พัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน มีจ านวน 1-3 คน 10 แห่ง มีจ านวน 4-6 

คน 1 แห่ง และมีจ านวน 7-9 คน 2 แห่ง ดังตารางที่ 13 

 

ตารางที่ 13 จ านวนบุคลากรที่ดูแล พัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน  

จ านวนบุคลากร จ านวน (แห่ง) 

1-3 คน 10 

4-6 คน 1 

7-9 คน 2 

รวม 13 

 

 

2. การติดตั้งและการใช้งาน 

 คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่ใช้แพลตฟอร์มดีสเปซมีการด าเนินการติดตั้ง พัฒนา และดูแลระบบเอง

ทั้งหมด ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27) และมีผู้ติดตั้งให้ตอนแรก แต่ต่อมาดูแลเอง ได้รับความ

ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และมีส านักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือ ในระดับน้อย 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36, 2.36 และ 1.55 ตามล าดับ) ดังตารางที่ 14  

 

ตารางที่ 14 การด าเนินการติดตั้ง พัฒนา และดูแลระบบ (N=13) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

อันดับ 

ด าเนินการเองทั้งหมด 3.27 2.05 ปานกลาง 1 
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มีผู้ติดตั้งให้ตอนแรก แต่ต่อมาดูแลเอง 2.36 1.86 น้อย 2 

ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 2.36 1.96 น้อย 3 

มีส านักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือ   1.55 1.69 น้อย 4 

มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ความ

ช่วยเหลือ   

1.36 1.29 น้อยที่สุด 5 

 

   

 

 

การพัฒนาเพ่ิมเติม (การปรับแต่ง) ให้เหมาะกับการใช้งาน พบว่า มีการปรับชื่อเขตข้อมูล (Fields) ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00) พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) และพัฒนาการรายงานผล 

(Out Put) ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และ 2.82) ดังตารางที่ 15  

 

ตารางที่ 15 การพัฒนาเพ่ิมเติม (การปรับแต่ง) ให้เหมาะกับการใช้งาน (N=13)  

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

ปรับชื่อเขตข้อมูล (Fields) 4.00 1.55 มาก 1 

พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) 3.27 1.85 ปานกลาง 2 

พัฒนาการรายงานผล (Out Put) 2.82 1.25 ปานกลาง 3 

พัฒนาส่วนการส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงาน

ได้ด้วยตนเอง   

2.27 1.56 น้อยที่สุด 4 

พัฒนาส าหรับ Mobile site 0.46 1.21 - 5 

พัฒนาการค้นภาษาไทย เพิ่ม media player และ 

google analytics 

0.36 1.21 - 6 

พัฒนาการส่งข้อมูลออกไปยังระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 0.27 0.90 - 7 
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  การฝึกอบรมของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันให้การอบรมบุคลากร 

ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82) ดังตารางที่ 16 

 

ตารางที่ 16 การฝึกอบรมของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (N=13) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

อบรมบุคลากร 2.82 1.47   ปานกลาง 1 

อบรมนักวิจัยผู้ส่งผลงาน 2.18 1.83 น้อย 2 

อบรมผู้ใช้ขั้นปลาย (End User) 1.82 1.47 น้อยที่สุด 3 

 

 

 ประเภทวัสดุสารสนเทศที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจัดเก็บ พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจัดเก็บ

วัสดุสารสนเทศท่ีเป็นบทความวารสาร ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73) รายงาน และวิทยานิพนธ์ ในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 และ 3.00 ตามล าดับ) จัดเก็บสิทธิบัตรในระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

1.00) ดังตารางที่ 17  

ตารางที่ 17 ประเภทวัสดุสารสนเทศที่คลังหน่วยเก็บถาวรจัดเก็บ (N=13) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

บทความวารสาร    3.73 1.62 มาก 1 

รายงาน 3.18 1.66 ปานกลาง 2 

วิทยานิพนธ์ 3.00 2.32 ปานกลาง 3 

หนังสือ 2.36 1.96 น้อย 4 

เอกสารการประชุม 1.82 1.47 น้อย 5 

ภาพ 1.64 1.21 น้อย 6 

วีดิทัศน์   1.45 1.29 น้อยที่สุด 7 
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วัสดุการเรียนรู้ 1.27 1.49 น้อยที่สุด 8 

สิทธิบัตร 1.00 1.10 น้อยที่สุด 9 

ซอฟต์แวร์ 0.91 0.94 - 10 

 

 ลักษณะเอกสารที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจัดเก็บ พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจัดเก็บเอกสาร

ทีแ่ปลงเป็นดิจิทัล (Digitized Document) และจัดเก็บทั้งเอกสารที่แปลงเป็นดิจิทัลและเอกสารที่เป็นดิจิทัล

โดยก าเนิด ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และ 3.64 ตามล าดับ) และเอกสารที่เป็นดิจิทัลโดยก าเนิด 

(Born Digital Document) ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00) ดังตารางที่ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 18 ลักษณะเอกสารที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจัดเก็บ (N=13) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

เอกสารที่แปลงเป็นดิจิทัล (Digitized Document) 4.45 1.51 มาก 1 

ทั้งเอกสารที่แปลงเป็นดิจิทัลและเอกสารที่เป็นดิจิทัลโดย

ก าเนิด 

3.64 1.50 มาก 2 

เอกสารที่เป็นดิจิทัลโดยก าเนิด (Born Digital 

Document) 

3.00 1.73 ปานกลาง 3 
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 เนื้อหาวิชาทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจัดเก็บและให้บริการ พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน

จัดเก็บและให้บริการเนื้อหาวิชาในระดับปานกลาง ได้แก่ สหสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ อาหาร และสัตวศาสตร์   

สุขภาพและการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ (ท่ัวไป) ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91, 

2.73, 2.64, 2.55, 2.55 และ 2.55 ตามล าดับ) และในระดับน้อย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) เทคโนโลยี (ทั่วไป) ชีววิทยาและชีวเคมี 

คณิตศาสตร์และสถิติ การจัดการและการวางแผน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และเคมีและเทคโนโลยีเคมี 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ กฎหมายและรัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  ภาษาและวรรณกรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45, 2.45, 

2.45, 2.45, 2.27, 2.18, 2.09, 2.09, 2.00, 1.91, 1.82, 1.82, 1.82, 1.73, 1.63 และ 1.55 ตามล าดับ) และ

ในระดับน้อยที่สุด ได้แก่ ธรณีศาสตร์และศาสตร์เกี่ยวกับดาวเคราะห์ จิตวิทยา ปรัชญาและศาสนา  และวิจิตร

ศิลป์และศิลปะการแสดง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.45, 1.36, 1.36 และ 1.18 ตามล าดับ) ดังตารางที่ 19  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 19 เนื้อหาวิชาทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจัดเก็บและให้บริการ (N=13) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

สหสาขาวิชา 2.91   1.87 ปานกลาง 1 

เกษตรศาสตร์ อาหาร และสัตวศาสตร์   2.73  2.15 ปานกลาง 2 
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สุขภาพและการแพทย์   2.64  1.69 ปานกลาง 3 

วิศวกรรมศาสตร์   2.55  1.81 ปานกลาง 4 

สังคมศาสตร์ (ทั่วไป)   2.55  1.81 ปานกลาง 5 

ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   2.55  1.86 ปานกลาง 6 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   2.45  1.92 น้อย 7 

นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม   2.45  1.81 น้อย 8 

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)   2.45  1.81 น้อย 9 

เทคโนโลยี (ทั่วไป)   2.45  1.97 น้อย 10 

ชีววิทยาและชีวเคมี   2.27  1.85 น้อย 11 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ  2.18  1.72 น้อย 12 

การจัดการและการวางแผน   2.09  1.70 น้อย 13 

ฟิสิกส์และดาราศาสตร์   2.09  1.85 น้อย 14 

เคมีและเทคโนโลยีเคมี   2.00  1.79 น้อย 15 

สถาปัตยกรรมศาสตร์   1.91  1.81 น้อย 16 

กฎหมายและรัฐศาสตร์   1.82  1.40 น้อย 17 

อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์   1.82  1.40 น้อย 18 

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี   1.82  1.54 น้อย 19 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   1.73  1.10 น้อย 20 

ศึกษาศาสตร์   1.63  1.50 น้อย 21 

ภาษาและวรรณกรรม   1.55  1.44 น้อย 22 

ธรณีศาสตร์และศาสตร์เกี่ยวกับดาวเคราะห์   1.45  1.13 น้อยที่สุด 23 

จิตวิทยา  1.36  1.12 น้อยที่สุด 24 

ปรัชญาและศาสนา   1.36  1.29 น้อยที่สุด 25 

วิจิตรศิลป์และศิลปะการแสดง   1.18  1.08 น้อยที่สุด 26 
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 นโยบายการสงวนรักษาและบริการของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน

มีนโยบายการสงวนรักษาและบริการ ด้านการจัดเก็บและให้บริการผลงานของคณาจารย์ทุกเรื่อง ทุกประเภท 

ด้านคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้สามารถค้นหาเนื้อหาได้ผ่านอินเทอร์เน็ต การอนุญาตให้บุคคลภายนอก

สามารถเปิดดูค้นหาเนื้อหาได้ผ่านอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บเป็นหน่วยเก็บถาวรตลอดไป การจัดเก็บทุก

สาขาวิชาที่มีการวิจัยในมหาวิทยาลัย ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00, 3.82, 3.82, 3.73, 3.73, และ 3.64 

ตามล าดับ) การจัดเก็บทุกสาขาวิชาที่มีการวิจัยและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และการจัดเก็บและ

ให้บริการวิทยานิพนธ์ทุกเรื่อง ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และ 3.09 ตามล าดับ) ดังตารางที่ 20 

 

ตารางที่ 20 นโยบายการสงวนรักษาและบริการของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (N=13)    

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

จัดเก็บและให้บริการผลงานของคณาจารย์ทุกเรื่อง ทุก

ประเภท   

4.00  1.41 มาก 1 

บุคลากรของคลังฯ ส่งผลงานเข้าสู่ฐานข้อมูลให้   3.82  1.40 มาก 2 

คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้สามารถค้นหาเนื้อหาได้

ผ่านอินเทอร์เน็ต   

3.82  1.78 มาก 3 

บุคคลภายนอกสามารถเปิดดูค้นหาเนื้อหาได้ผ่าน

อินเทอร์เน็ต  

3.73  1.74 มาก 4 

จัดเก็บเป็นหน่วยเก็บถาวรตลอดไป   3.73  1.85 มาก 5 

จัดเก็บทุกสาขาวิชาที่มีการวิจัยในมหาวิทยาลัย   3.64  1.75 มาก 6 

จัดเก็บทุกสาขาวิชาที่มีการวิจัยและการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย   

3.45  1.92 ปานกลาง 7 

จัดเก็บและให้บริการวิทยานิพนธ์ทุกเรื่อง   3.09  1.92 ปานกลาง 8 

ให้ส่งผลงานเข้าสู่ฐานข้อมูลเองได้ โดยมีบุคลากรของคลัง

ฯ ตรวจสอบ   

2.36  1.80 น้อย 9 

จัดเก็บเฉพาะสาขาวิชาหน่วยงานรับผิดชอบ   2.00  1.55 น้อย 10 
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จัดเก็บเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัย/สถาบัน   

1.82  1.40 น้อยที่สุด 11 

จัดเก็บบางช่วงเวลา   1.45  1.29 - 12 

 

  

ลักษณะ/ช่องทางการเผยแพร่ผลงานที่จัดเก็บและให้บริการของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน พบว่า 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันเผยแพร่ผลงานที่จัดเก็บและให้บริการผ่านเว็บไซต์ของคลังฯ เอง ในระดับมากท่ีสุด 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73) ผ่านเครื่องมือช่วยค้น (Search Engine) บนเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ เช่น Google, Yahoo, 

Bing และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน/หอสมุด และผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.09 และ 3.82 ตามล าดับ) และผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.00) ดังตารางที ่21  

  

ตารางที่ 21 ลักษณะ/ช่องทางการเผยแพร่ผลงานของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (N=13) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

อันดับ 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคลังฯ เอง   4.73  0.65 มากที่สุด 1 

เผยแพร่ผ่านเครื่องมือช่วยค้น (Search Engine) บน

เวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ เช่น Google, Yahoo, Bing  

4.09  1.22 มาก 2 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน/หอสมุด   3.82  1.94 มาก 3 

เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย   3.00  2.05 ปานกลาง 4 

 

 วิธีที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันด าเนินการน าเนื้อหาเข้าสู่ระบบ พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน

ด าเนินการน าเนื้อหาเข้าสู่ระบบโดยรายการผู้ส่งผลงานส่งมาให้ห้องสมุดน าเข้า  ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.45) มีการเปิดใช้ระบบ Workflow ในระดับน้อย และให้ผู้ส่งผลงานน าเข้าระบบด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.36 และ 1.82) ดังตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22 วิธีทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันด าเนินการน าเนื้อหาเข้าสู่ระบบ (N=13)    

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

ผู้ส่งผลงานส่งมาให้ห้องสมุดน าเข้า   4.45  0.69 มาก 1 

มีการเปิดใช้ระบบ Workflow   2.36  2.20 น้อย 2 

ผู้ส่งผลงานน าเข้าระบบด้วยตนเอง   1.82  1.54 น้อย 3 

 

 

 

 

 

 การจัดการลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวร

สถาบันจัดการลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาโดยการเผยแพร่เฉพาะผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา

ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64) คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันน าข้อมูลเข้า แต่

ต้องมีเอกสารอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเของผลงาน ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73) (1) เจ้าของ

ผลงานเป็นผู้ให้สิทธิอนุญาตเผยแพร่ผลงานโดยผ่านระบบ workflow หรือเอกสารอนุญาตสิทธิเผยแพร่ผลงาน

ในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ได้น าเข้าข้อมูลด้วยตนเอง (2) ระบุช่องทางการจัดการลิขสิทธิ์ โดยใช้ creative 

common ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73) (3) เจ้าของผลงานเป็นผู้น าเข้าข้อมูลเอง และต้อง

อนุญาตให้เผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ก่อนที่ระบบจะจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ในระดับปานกลาง 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45, 2.36 และ 2.09 ตามล าดับ) ดังตารางที่ 23 

 

ตารางที่ 23 การจัดการลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (N=13)  

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

เผยแพร่เฉพาะผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญา

ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น  

4.64  0.67 มากที่สุด 1 
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คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันน าข้อมูลเข้า แต่ต้องมีเอกสาร

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเของผลงาน   

2.73  2.10 มาก 2 

เจ้าของผลงานเป็นผู้ให้สิทธิอนุญาตเผยแพร่ผลงานโดย

ผ่านระบบworkflow หรือเอกสารอนุญาตสิทธิเผยแพร่

ผลงานในกรณีที่เจ้าของผลงานไม่ได้น าเข้าข้อมูลด้วย

ตนเอง  

2.45  2.34 ปานกลาง 3 

ระบุช่องทางการจัดการลิขสิทธิ์ โดยใช้ creative 

common   

2.36  2.06 ปานกลาง 4 

เจ้าของผลงานเป็นผู้น าเข้าข้อมูลเอง และต้องอนุญาตให้

เผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ก่อนที่ระบบจะจัดเก็บและเผยแพร่

ข้อมูลสู่สาธารณะ 

2.09  2.21 ปานกลาง 5 

 

 

 

 

   โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปซในอนาคตของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน พบว่า คลังหน่วยเก็บ

ถาวรสถาบันมีโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปซในอนาคต คือ การปรับเปลี่ยนใช้เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า และการ

พัฒนาส่วนเสริมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ในส่วนของการแสดงรายงานจ านวนผลงานในคลังฯ ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และ 3.64 ตามล าดับ) การพัฒนาปลั๊กอินเพ่ิมเติมเพ่ือให้บันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น การ

อัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ การปรับปรุงเวอร์ชั่นของดีสเปซให้เป็นเวอร์ชั่นหใม่ล่าสุด และการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.45, 3.45, 3.36 และ 3.27 ตามล าดับ) ดังตารางที่ 24 

      

ตารางที่ 24 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปซในอนาคตของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (N=13) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 



43 

 

ปรับเปลี่ยนใช้เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า  3.64  1.43 มาก 1 

พัฒนาส่วนเสริมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ในส่วนของการ

แสดงรายงานจ านวนผลงานในคลังฯ  

3.64  1.57 มาก 2 

พัฒนาปลั๊กอินเพิ่มเติมเพ่ือให้บันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น  3.45  1.44 ปานกลาง 3 

อัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่  3.45  1.63 ปานกลาง 4 

ปรับปรุงเวอร์ชั่นของดีสเปซให้เป็นเวอร์ชั่นหใม่ล่าสุด  3.36  1.50 ปานกลาง 5 

พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3.27  1.42 ปานกลาง 6 

การใช้ซอฟต์แวร์ดีสเปซในการจัดเก็บข้อมูลด้านจดหมาย

เหตุของมหาวิทยาลัย และข้อมูลท้องถิ่น  

2.27  1.56 น้อย 7 

ยกระดับ (upgrade) เป็น Duraspace   2.00  1.48   น้อย 8 

 

 

ลู่ทางที่สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปตได้ต่อไปของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน พบว่า คลังหน่วย

เก็บถาวรสถาบันมีลู่ทางที่สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปตได้ต่อไป คือ การศึกษาคุณสมบัติรุ่นของดีสเปซที่

จะน ามาใช้ การปรับปรุงโดยใช้ดีสเปซเวอร์ชั่นปัจจุบันและพัฒนาฟังชั่นเพ่ิมเติม การทดสอบและประเมินผล

การใช้งาน และการเผยแพร่และสอนผู้ใช้บริการ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27, 4.18, 4.00 และ 3.91 

ตามล าดับ) ส่วนการปรับใช้กับคลังฯ ซึ่งอาจต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ด้วย เช่น ฐานข้อมูล เครื่องบริการ 

และการทดลองใช้ดีสเปซบนลีนุกซ์แทนวินโดวส์เพราะเสถียรกว่า ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 

และ 2.91 ตามล าดับ) ดังตารางที่ 25 

 

ตารางที่ 25 ลู่ทางที่สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปตได้ต่อไปของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (N=13) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

ศึกษาคุณสมบัติรุ่นของดีสเปซที่จะน ามาใช้   4.27  0.90 มาก 1 

ปรับปรุงโดยใช้ดีสเปซเวอร์ชั่นปัจจุบันและพัฒนาฟังชั่น 4.18  1.17 มาก 2 
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เพ่ิมเติม  

ทดสอบและประเมินผลการใช้งาน  4.00  1.00 มาก 3 

เผยแพร่และสอนผู้ใช้บริการ   3.91  0.94 มาก 4 

ปรับใช้กับคลังฯ ซึ่งอาจต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์อื่น ๆ 

ด้วย เช่น ฐานข้อมูล เครื่องบริการ   

3.45  1.51 ปานกลาง 5 

ทดลองใช้ดีสเปซบนลีนุกซ์แทนวินโดวส์เพราะเสถียรกว่า  2.91  1.76 ปานกลาง 6 

 

 

3. ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ   

  ปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ดีสเปซและวิธีแก้ปัญหา พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันประสบ

ปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ดีสเปซและวิธีแก้ปัญหา คือ บุคลากรคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันต้องส่งผลงาน

ของคณาจารย์/นักวิจัยเข้าสู่ระบบให้ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64) ไม่มีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ แต่ใช้

นักคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานกลาง ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36) และไม่มีบุคลากรด้าน

คอมพิวเตอร์ แต่ใช้นักคอมพิวเตอร์ภายนอก (Outsourcing) ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.64) ดังตารางที่ 

26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 26 ปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ดีสเปซและวิธีแก้ปัญหา (N=13) 
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รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

คิดเห็น 

อันดับ 

บุคลากรคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันต้องส่งผลงานของ

คณาจารย์/นักวิจัยเข้าสู่ระบบให้ 

3.64 1.96 มาก 1 

ไม่มีบุคลากรดา้นคอมพิวเตอร์ แต่ใช้นักคอมพิวเตอร์จาก

หน่วยงานกลาง 

2.36 2.11 น้อย 2 

ไม่มีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ แต่ใช้นักคอมพิวเตอร์

ภายนอก(Outsourcing) 

1.64 1.69 น้อย 3 

 

 ปัญหาทั่วไป พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันประสบปัญหาทั่วไป ได้แก่ การขาดการประชาสัมพันธ์

ท าให้มีผู้ส่งผลงานและผู้ใช้น้อยเกินไป และความยุ่งยากในการติดตั้งและพัฒนาเพราะมีแอพพลิเคชั่นหลายตัว

ร่วมกัน ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และ 3.55 ตามล าดับ) การขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 

ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45) แพลตฟอร์มดีสเปซมีการเปลี่ยนรุ่นการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

ประสบปัญหาผู้ส่งผลงานไม่มีความเข้าใจระบบต้องให้ความช่วยเหลือในการส่งผลงาน และการขาดแคลน

บุคลากรวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในระดับน้อย (ค่าฉลี่ยเท่ากับ 3.36, 2.91 และ 2.63 

ตามล าดับ) ดังตารางที่ 27  

     

ตารางที่ 27 ปัญหาทั่วไป  (N=13)  

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

อันดับ 

ขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้มีผู้ส่งผลงานและผู้ใช้น้อย
เกินไป 

3.63 1.21 มาก 1 

ยุ่งยากในการติดตั้งและพัฒนาเพราะมีแอพพลิเคชั่นหลาย
ตัวร่วมกัน 

3.55 1.37 มาก 2 

ขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3.45 1.63 ปานกลาง 3 
แพลตฟอร์มดีสเปซมีการเปลี่ยนรุ่นการพัฒนาต้อง 3.36 0.92 น้อย 4 
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ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ  

ผู้ส่งผลงานไม่มีความเข้าใจระบบต้องให้ความช่วยเหลือใน
การส่งผลงาน 

2.91  2.02 น้อย 5 

ขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ 

2.63    
 

1.63 น้อย 6 

 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งอ่ืนกับการเริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปซ 

พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันให้ข้อเสนอแนะคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งอ่ืนในการแพลตฟอร์มดีสเปซ 

โดย (1) ควรพัฒนาร่วมกันระหว่างนักคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด  

(2) ถ้าจะใช้ดีสเปซต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รู้เข้าใจโปรแกรมนี้อย่างลึกซึ้ง เพื่อการพัฒนาต่อ

ยอดในอนาคต (3) ควรมีการสร้างความร่วมมือกันในระดับประเทศในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน

ฐานคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันของแต่ละสถาบัน และควรเป็นนโยบายระดับประเทศในการจัดเก็บองค์ความรู้

ร่วมกัน และ (4) ควรมีผู้พัฒนาระบบ ที่มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับลีนุกซ์และจาวา ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.36 4.27, 4.18 และ 4.09 ตามล าดับ) ดังตารางที่ 28   

 

ตารางที่ 28 ข้อเสนอแนะส าหรับของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งอื่นกับการเริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์ม 

               ดีสเปซ (N=13) 

รายการ ค่าเฉลี่ย ค่า

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

อันดับ 

ควรพัฒนาร่วมกันระหว่างนักคอมพิวเตอร์และ

บรรณารักษ์ เพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากท่ีสุด  

4.36  1.50 มาก 1 

ถ้าจะใช้ดีสเปซต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่

รู้เข้าใจโปรแกรมนี้อย่างลึกซ้ึง เพื่อการพัฒนาต่อยอดใน

อนาคต  

4.27  1.49 มาก 2 

ควรมีการสร้างความร่วมมือกันในระดับประเทศในการ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในฐานคลังหน่วยเก็บถาวร

4.18  1.47 มาก 3 
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สถาบันของแต่ละสถาบัน และควรเป็นนโยบาย

ระดับประเทศในการจัดเก็บองค์ความรู้ร่วมกัน  

ควรมีผู้พัฒนาระบบ ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลี

นุกซ์และจาวา 

4.09  1.51 มาก 4 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยที่ใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซในการ

พัฒนา 13 แห่ง พบว่า  

 1. ข้อมูลพื้นฐาน  

              คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยที่ใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซในการพัฒนามีสถานะ

องค์กรส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัย มีการก่อตั้งจ านวนมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ส่วน

ใหญเ่กิดจากนโยบายของห้องสมุดเอง ส่วนเหตุผลที่คลังหน่วยเก็บถาวารสถาบันเลือกใช้แพลตฟอร์มดีสเปซ 

ได้แก่ การเป็นซออฟต์แวร์รหัสเปิด การเป็นซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในวงการคลัง

หน่วยเก็บถาวรสถาบัน การเผยแพร่ได้กว้างขวางเพราะสามารถเผยแพร่ผ่านเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บได้ การใช้

มาตรฐานสากลในการอธิบายข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบเมทาดาทา การสมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเป

ซด้านการสนับสนุนแฟ้มข้อมูลทุกประเภท สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการท างานสามารถแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างระบบได้  

 ส าหรับรุ่น (Version) ของซอฟต์แวร์ดีสเปซที่คลังหน่วยเก็บถาวรเลือกใช้ส่วนใหญ่ ได้แก่ DSpace รุ่น 

1.5 รุ่น 3.1 (upgraded) และรุ่น 1.3.2 ฐานข้อมูลที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันส่วนใหญ่ใช้ ได้แก่ Postgres 

เครื่องบริการ (Server) ทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันส่วนใหญ่ใช้ มีทั้ง Linux และ Windows ระบบปฏิบัติการ

ทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแต่ละแห่งใช้ มีทั้ง Linux และ Microsoft Windows เครื่องบริการการท างานบน

เว็บ (Web Server) ทีค่ลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันส่วนใหญ่ใช้ Apache เว็บไซต์ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน
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พัฒนามีเว็บเบราว์เซอร์ที่สนับสนุน มีทั้ง Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari 

และระบบที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันพัฒนาขึ้นส่วนใหญ่ไม่เชื่อมโยงกับคลังหน่วยเก็บถาวรอื่น  

 ลักษณะบุคลากรของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่พัฒนาระบบเป็นนักคอมพิวเตอร์ และมีทั้งที่เป็นนัก

คอมพิวเตอร์และบุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพคอมพิวเตอร์ และมบีุคลากรที่ดูแล พัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน

ส่วนใหญ่มีจ านวน 1-3 คน 

  

 2. การติดตั้งและการใช้งาน 

              คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่ใช้แพลตฟอร์มดีสเปซส่วนใหญ่ด าเนินการติดตั้ง พัฒนา และดูแล

ระบบเองทั้งหมด ส่วนใหญ่พัฒนาเพิ่มเติม (การปรับแต่ง) ให้เหมาะกับการใช้งาน ในการปรับชื่อเขตข้อมูล 

(Fields) การพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface) และพัฒนาการรายงานผล (Out Put) ส าหรับ

ประเภทวัสดุสารสนเทศที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจัดเก็บ ส่วนใหญ่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศท่ีเป็นบทความ

วารสาร รายงาน และวิทยานิพนธ์ คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันส่วนใหญ่จัดเก็บเอกสารที่แปลงเป็นดิจิทัล 

(Digitized Document) และจัดเก็บทั้งเอกสารที่แปลงเป็นดิจิทัลและเอกสารที่เป็นดิจิทัลโดยก าเนิด และ

เอกสารที่เป็นดิจิทัลโดยก าเนิด คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันส่วนใหญ่จัดเก็บและให้บริการเนื้อหาวิชา ได้แก่ สห

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ อาหาร และสัตวศาสตร์ สุขภาพและการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

(ท่ัวไป) ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) เทคโนโลยี (ทั่วไป) ชีววิทยาและชีวเคมี คณิตศาสตร์และสถิติ การจัดการและการ

วางแผน ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ และเคมีและเทคโนโลยีเคมี 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันมีนโยบายการสงวนรักษาและบริการ ด้านการจัดเก็บและให้บริการผลงาน

ของคณาจารย์ทุกเรื่อง ทุกประเภท ด้านคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้สามารถค้นหาเนื้อหาได้ผ่าน

อินเทอร์เน็ต การอนุญาตให้บุคคลภายนอกสามารถเปิดดูค้นหาเนื้อหาได้ผ่านอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บเป็น

หน่วยเก็บถาวรตลอดไป การจัดเก็บทุกสาขาวิชาที่มีการวิจัยในมหาวิทยาลัย การจัดเก็บทุกสาขาวิชาที่มีการ

วิจัยและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และการจัดเก็บและให้บริการวิทยานิพนธ์ทุกเรื่อง คลังหน่วยเก็บ

ถาวรสถาบนัให้การอบรมบุคลากร และนักวิจัยผู้ส่งผลงาน  

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันส่วนใหญ่เผยแพร่ผลงานที่จัดเก็บและให้บริการผ่านเว็บไซต์ของคลังฯ เอง 

และผ่านเครื่องมือช่วยค้น (Search Engine) บนเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บ เช่น Google, Yahoo, Bing และเผยแพร่

ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน/หอสมุด และผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  
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คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันส่วนใหญ่จัดการลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาโดยการเผยแพร่เฉพาะ

ผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเท่านั้น นอกนั้นจัดการโดย (1) คลังหน่วยเก็บถาวร

สถาบันน าข้อมูลเข้า แต่ต้องมีเอกสารอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเของผลงาน (2) ระบุช่องทางการ

จัดการลิขสิทธิ์ โดยใช้ creative common (3) เจ้าของผลงานเป็นผู้ให้สิทธิอนุญาตเผยแพร่ผลงานโดยผ่าน

ระบบ workflow หรือเอกสารอนุญาตสิทธิเผยแพร่ผลงานในกรณีท่ีเจ้าของผลงานไม่ได้น าเข้าข้อมูลด้วย

ตนเอง (4) เจ้าของผลงานเป็นผู้น าเข้าข้อมูลเอง และต้องอนุญาตให้เผยแพร่ผลงานนั้น ๆ ก่อนที่ระบบจะ

จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันมีโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปซในอนาคต คือ การปรับเปลี่ยนใช้เวอร์

ชั่นที่ใหม่กว่า การพัฒนาส่วนเสริมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ในส่วนของการแสดงรายงานจ านวนผลงานในคลังฯ 

การพัฒนาปลั๊กอินเพ่ิมเติมเพ่ือให้บันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น การอัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่ การปรับปรุงเวอร์ชั่นของ

ดีสเปซให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด และการพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

3. ปัญหาทีพ่บและข้อเสนอแนะ 

    คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันประสบปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ดีสเปซและวิธีแก้ปัญหา คือ 

บุคลากรคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันต้องส่งผลงานของคณาจารย์/นักวิจัยเข้าสู่ระบบให้ และประสบปัญหาการ

ไม่มีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ แต่ใช้นักคอมพิวเตอร์จากหน่วยงานกลาง 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันประสบปัญหาทั่วไป ได้แก่ การขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้มีผู้ส่งผลงาน

และผู้ใช้น้อยเกินไป ความยุ่งยากในการติดตั้งและพัฒนาเพราะมีแอพพลิเคชั่นหลายตัวร่วมกัน การขาดแคลน

บุคลากรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และแพลตฟอร์มดีสเปซมีการเปลี่ยนรุ่นการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

ส่วนคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันให้ข้อเสนอแนะคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งอ่ืนในการแพลตฟอร์ม

ดีสเปซ โดย (1) ควรพัฒนาร่วมกันระหว่างนักคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เพราะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาก

ที่สุด (2) ถ้าจะใช้ดีสเปซต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รู้เข้าใจโปรแกรมนี้อย่างลึกซึ้ง เพ่ือการ

พัฒนาต่อยอดในอนาคต (3) ควรมีการสร้างความร่วมมือกันในระดับประเทศในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

ภายในฐานคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันของแต่ละสถาบัน และควรเป็นนโยบายระดับประเทศในการจัดเก็บองค์

ความรู้ร่วมกัน และ (4) ควรมีผู้พัฒนาระบบ ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลีนุกซ์และจาวา 
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บทท่ี 5 

 

การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะการวิจัย  

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยที่ใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซในการ

พัฒนา 13 แห่ง สามารถน าผลการวิจัยมาอภิปรายได้ดังนี้   

 1. ความสามารถแก้ปัญหาต้นทุนการบอกรับและการเผยแพร่บทความวารสาร รวมถึงวิทยานิพนธ์ได้

ดี จากข้อค้นพบประเภทวัสดุสารสนเทศที่จัดเก็บและให้บริการ ได้แก่ บทความวารสาร รายงาน และ

วิทยานิพนธ์ และจากข้อค้นพบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัย โดย

ที่ภารกิจ บทบาท หน้าที่ของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันยังคงเดิม แตห่น่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาส่วน

ใหญ่เป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย (วัชรี เพ็ชรวงษ์ และกุลธิดา ท้วมสุข, 2555) นอกจากนี้ Karmakar, Das & 

Thakuria (2010) กล่าวว่า สถาบันหลายแห่งในอินเดียใช้แพลตฟอร์มดีสเปซสร้างคลังหน่วยเก็บถาวรของตน 

โดยมีรายงานการวิจัยยืนยันว่าแพลตฟอร์มดีสเปซสามารถตอบสนองผลงานคณาจารย์ตามภารกิจใน

มหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี Bansode (2011) วิจัยการพัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรในห้องสมุดมหาวิทยาลัยปูเน่ 

โดยใช้ดีสเปซเป็นฐานในการพัฒนา ได้น าเสนอโครงการที่ด าเนินการสร้างคลังหน่วยเก็บถาวร ได้กล่าวว่า 

นักวิชาการและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพิมพ์ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องใน

รูปแบบของสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ตามภาควิชาต่าง ๆ ยังมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีคุณค่าอีกจ านวนมาก เช่น 

รายงานการประชุมทางวิชาการ และวัสดุสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถหามาได้ง่ายเช่นหนังสือ และวารสาร 

ดังนั้นโครงการสร้างคลังหน่วยเก็บถาวรจึงเกิดมีข้ึน โดยมีเป้าหมายเพื่อการเข้าถึงวรรณกรรมที่ส าคัญของ

นักวิชาการ และเพ่ือท าให้มุมมองของนักวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  

2. การเผยแพรท่ี่กว้างขวาง จากข้อค้นพบ ความสามารถในการเผยแพร่ผ่านเครื่องมือช่วยค้นได้ทุก

เครื่องมือช่วยค้น มีช่องทางการเผยแพร่ผ่านทั้งเว็บไซต์ของห้องสมุดและหน่วยงาน มีงานวิจัยสนับสนุน คือ  

St. Jean, Rieh, Yakel, & Marky (2011) ศึกษาจากผู้ใช้ขั้นปลาย โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้ขั้นปลาย พบว่า 

แม้ว่า กลุ่มผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ที่มีความผูกพันกับคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน แต่ก็เป็นผู้ที่ยอมรับคุณค่าและอัตลักษณ์

ของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน นอกจากนี้ยังพบสิ่งที่ต้องปรับปรุงหลายประการ เช่น ความไม่สามารถท าให้

เป็นที่ปรากฏแก่สายตาผู้คนทั่วไปได้ (Visibility) ความไม่โปร่งใส เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการเข้าถึง
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คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแบบเปิด (Open Access) พบว่า สามารถท าให้นักวิจัยได้มีโอกาสส่งเสริมหรือ

กระตุ้นให้ผู้ใช้เข้าถึงผลงานได้ทั่วโลก Sahu, Goswami & Choudhury (2013) กล่าวว่า CSIR-NML เป็นคลัง

หน่วยเก็บถาวรสถาบันที่สร้างขึ้นโดยให้นักวิจัยมีการเข้าถึงแบบเปิด (Open Access) ด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่

สะดวก ที่อนุญาตให้นักวิจัยได้มีโอกาสส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้เข้าถึงผลงานได้ทั่วโลก สองปีต่อมาคลังหน่วย

เก็บถาวรแห่งนี้เผยแพร่อย่างกว้างขวางทั่วโลกและเป็นที่นิยมอย่างมากจากทุกอาชีพและทุกภาคส่วน Kim 

(2007) ศึกษาว่าปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้เกิดผลงานของคณาจารย์นั้นคืออะไร โดยเสนอแบบจ าลอง

เชิงแนวคิดของปัจจัยเหล่านี้บนพื้นฐานของแบบจ าลอง the Socio-Technical Network Model และทฤษฎี 

Social Exchange Theory โดยส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณาจารย์ 67 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ฝากวัสดุ

สารสนเทศไว้ในคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่พัฒนาจากซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ ของมหาวิทยาลัยวิจัย

ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง การค้นพบชี้ให้เห็นว่า คณาจารย์ที่ได้วางแผนว่าจะส่งผลงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับ

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน เห็นด้วยอย่างยิ่งกับความสามารถในการเข้าถึงและการเผยแพร่ต่อสารธารณชน

ของวัสดุสารสนเทศที่เข้าถึงแบบเปิด และมีเจตจ านงที่เห็นประโยชน์ผู้อ่ืนเป็นที่ตั้ง ก็จะส่งผลงานเพ่ือให้

สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง ส าหรับคณาจารย์ที่รับรู้ได้ถึงอิทธิพลขององค์กรที่ให้ทุนอุดหนุนที่มีต่อการ

ตัดสินใจในผลสัมฤทธิ์ส่วนตนมีน้อยกว่าคณาจารย์ที่ส่งผลงานให้กับคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

 3. ความเป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด เป็นคุณสมบัติที่ส าคัญในการสงวนรักษาและเพ่ือการเข้าถึงใน

อนาคตได้ดี เกิดแนวโน้มความต้องการในการน ามาใช้เพื่อการอนุรักษ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้ยาวนาน

ตามท่ีต้องการได้ (Cloonan & Sanett, 2005) มีวิธีการแก้ปัญหาการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์และการสร้างความม่ันใจกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของสารสนเทศ (Bradley, 2005) ได้

มีการออกแบบรายการมาตรฐานส าหรับคลังหน่วยเก็บถาวรที่มีความเชื่อถือด้านการสงวนรักษาสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีอายุที่ยาวนาน และมีพัฒนาการต่าง ๆ อันน าไปสู่การอนุวัตเค้าร่างการประเมินผลและ

กระบวนการให้การรับรองอย่างเป็นทางการแก่คลังหน่วยเก็บถาวรที่ได้รับความเชื่อถือ (Dobratz, Schoger & 

Strathmann, 2007) Woods (2010) กล่าวว่า นักหน่วยเก็บถาวรนิยมการสงวนรักษาวัสดุสารสนเทศท่ีสื่อ

เปลี่ยนรุ่น ได้แก่ การสงวนรักษาแบบ bitstream การย้ายเอกสารจากรูปแบบที่เก่าไปยังรูปแบบที่ใหม่ และ

การเลียนแบบซอฟต์แวร์ตกรุ่น จึงวิจัยพบวิธีการแก้ปัญหาคือ วิธีการประยุกต์ใช้เครื่องรหัสเปิด (Open 

Source) ควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์ที่จัดท าขึ้น วิธีการเชิงระบบในการถ่ายโอนระบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นหน่วยบิต 

จากสื่อท่ีตกรุ่นไปจัดเก็บในรูปแบบที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการท างานในอนาคตกับสภาวะแวดล้อม

ที่ล้าสมัย คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันอยู่ในระยะการเริ่มต้นพัฒนา แต่เริ่มมีการทบทวนความคงทนของสื่อสาร

สนเทศดิจิทัลเปรียบเทียบกับสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถคงอยู่ได้หลายร้อยปี ดังนั้นสื่อดิจิทัลต้องสามารถเข้าถึงได้ 
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ยั่งยืน และค้นคืนได้ด้วย โดยซอฟต์แวร์ห้องสมุดดิจิทัลแบบรหัสเปิด (Open Source) ในกรณีนี้ Madalli, 

Barve & Amin (2012) กล่าวว่า คลังหน่วยเก็บถาวรดิจิทัลและโครงการห้องสมุดดิจิทัลอยู่ในระหว่างเริ่มต้น

พัฒนาทั่วโลกส าหรับวัสดุสารสนเทศท่ีมีรูปแบบและขอบเขตที่แตกต่างกัน ในการจัด จัดเก็บ และการค้นคืน

เนื้อหาดิจิทัล ห้องสมุดและคลังหน่วยเก็บถาวรหลายแห่งก าลังใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ หรือซอฟต์แวร์รหัสเปิด 

ขณะที่เป็นที่ยอมรับกันว่าสื่อสิ่งพิมพ์สามารถคงอยู่ได้หลายร้อยปีด้วยเทคนิคการสงวนรักษาทางกายภาพบาง

ประการ แต่สื่อดิจิทัลก็ต้องการกระบวนการอย่างต่อเนื่องที่จะสงวนรักษาตามเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ

ไม่เป็นเพียงความจ าเป็นที่จะจัดเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลเท่านั้น แต่มีความจ าเป็นที่จะสงวนรักษาให้คงอยู่

ตลอดไป และโดยเฉพาะต้องสามารถเข้าถึงได้ ยั่งยืน และค้นคืนได้ด้วย จากการศึกษาเชิงวิเคราะห์จากการ

สังเกต ด้านการสนับสนุนการสงวนรักษาวัสดุสารสนเทศดิจิทัลที่ปรากฏในซอฟต์แวร์ห้องสมุดดิจิทัลแบบรหัส

เปิดที่อยู่บนพ้ืนฐานของแท่นทดสอบของการเป็นห้องสมุดดิจิทัล 

 

5. การเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ง่าย มีปัญหาน้อย แม้มีการเปลี่ยนรุ่นบ่อยครั้งก็ตาม แต่ต้องการผู้มีความรู้

ทางคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ Boock (2005) ทดสอบความเรียบง่ายของการใช้งานดีสเปซ พบว่าเป็นการ

ใช้งานที่สะดวกและเรียบง่าย Hideki (2006) กล่าวถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ดีสเปซของมหาวิทยาลัยคานาซาวา

ว่ามีการลักษณะและการปรับใช้ดีสเปซ และการเลือกและการน าสารสนเทศทางวิชาการเข้าสู่ระบบ พรรณ

นิภา แซ่อ้ึง (2549) พัฒนาส่วนต่อประสานของโปรแกรมดีสเปซ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบการจัดการ

วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย และระบบห้องสมุดอัตโนมัติอินโนแพค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ปรับปรุงโปรแกรมดีสเปซในส่วนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

บุคลากรด้านการบริหารและวิชาการจากหอสมุดและมหาวิทยาลัย และอาจรวมถึงบรรณารักษ์บริการตอบ

ค าถามและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบส่วนต่อประสานการค้น

ฐานข้อมูลคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (Jenkins, Breakstone & Hixson, 2005) 

 6. ลู่ทางในการพัฒนาในอนาคตได้ ทั้งส่วนการน าข้อมูลเข้า การประมวลผล และการรายงานผล

สามารถพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานได้ด ีนฤมล คงแท่น (2553) ปรับปรุงการท างานของระบบคลังปัญญา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือประเทศไทยที่ใช้โปรแกรมดีสเปซในการจัดเก็บและค้นคืนผลงานวิจัย โดยได้

เลือกโปรแกรมดรูปัลซึ่งเป็นระบบจัดการเนื้อหาที่เป็นที่นิยมมาใช้เป็นระบบการท างานเบื้องหน้าหรือส่วนต่อ

ประสานผู้ใช้มาท างานร่วมกับโปรแกรมดีสเปซซึ่งเป็นระบบการท างานเบื้องหลังด้วยวิธีการพัฒนาโมดูลของ

โปรแกรมดรูปัลส าหรับแก้ปัญหาส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่ใช้งานยาก Davies (2012) พัฒนาเครื่องมือเพ่ือบรรจุ

ทรัพย์สินดิจิทัลขึ้นสู่คลังหน่วยเก็บถาวรทางปัญญา โดยสร้างเครื่องมือเพ่ือปรับปรุงการไหลของงานให้สามารถ
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น าเข้าเมทาดาทาในรูปแบบที่ง่ายที่สุด และเปลี่ยนแต่ละแฟ้มข้อมูลให้เป็นระเบียนต่าง ๆ สู่แพลตฟอร์มดีสเปซ

ได้ ปัจจุบันพบว่ามีการน าซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซไปพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งาน

สารสนเทศหลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น  ด้วยเหตุผลในบริบททางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ

จัดเก็บ สงวนรักษาและเข้าถึงเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลในอนาคตได้ เป็นเหตุผลหนึ่งในการพัฒนาการใช้งาน

ดีสเปซ การเพ่ิมระดับสิทธิ์ในการเข้าถึงในระบบคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันดีสเปซ ท าให้มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมี

นัยส าคัญในความปลอดภัยของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ จากการพัฒนาระดับการเข้าถึงที่มีรายละเอียด 

และเนื้อหาสารสนเทศดิจิทัลมีความปลอดภัย (Anwar, 2013) ในยุคการเผยแพร่ผลงานอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทุก

ผลงานมีความต้องการสารสนเทศเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันนั้นแนวคิดในการเข้าถึงสารสนเทศท่ี

ได้เปล่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน และมีการแนะน าขั้นตอนการสร้างคลังหน่วยเก็บถาวร

สถาบันโดยใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรจุรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่มีลักษณะ

แตกต่างกันข้ึนสู่คลังหน่วยเก็บถาวร เพ่ือให้กลุ่มทรัพยากรสารสนเทศมีลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกัน (Biradar 

& Banateppanavar, 2013) จากการพัฒนาในรูปแบบชุดค าสั่งเปิดของดีสเปซ ท าให้สามารถถ่ายข้อมูลจาก

ดีสเปซสู่แพลตฟอร์มอ่ืนได้ จนท าให้ได้การไหลของงานการย้ายกลุ่มสารสนเทศจากแฟลตฟอร์มหนึ่งไปสู่อีก

แพลตฟอร์มหนึ่ง (Wildermuth & Harris, 2013) ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซสามารถสร้างคลังข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ค าอธิบายเนื้อหาสารสนเทศเชิงภาษาศาสตร์ เพ่ือจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบการท าบรรณ

นิทัศน์เชิงภาษาศาสตร์ได้หลายระดับ ที่น าเข้าสู่คลังข้อมูลโดยการท าให้เป็นเมทาดาทาได้ สามารถใช้งานได้

ง่าย ตอบค าถามได้ทันท่วงที และสื่อสารได้ง่ายด้วย (Concas, Pani & Lunesu, 2013) นอกจากนี้ยังสามารถ

บูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์มอ่ืนได้อย่างสะดวกด้วย การรวมเมทาดาทาเข้ากับทรัพยากรสารสนเทศเป็นไป

โดยอัตโนมัติจากที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มเดิม ขั้นต่อมาจึงเป็นการจัดหมวดหมู่โดยบรรณารักษ์ (Díaz, Schiavoni, 

Osorio, Amadeo & Charnelli, 2013) สามารถย้ายข้อมูลในคลังหน่วยเก็บถาวรระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ได้ 

(Mapulanga, 2013) จากความนิยมที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องของดีสเปซเป็นการบ่งบอกว่าสถาบันจ านวนมากจะ

ได้รับประโยชน์จากส่วนต่อประสานโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Tzoc, 2013) มีข้อค้นพบยืนยันว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนา

ด้วยดีสเปซมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ฐานข้อมูลมั่นคงแน่นหนาที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือการวิจัยที่มีคุณค่า

ที่สร้างจากการลงทุนเพียงน้อยนิด เพียงเฉพาะลงทุนฮาร์ดแวร์ประมาณ 600 เหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น (Verno, 

2013) 

 7. การเป็นโปรแกรมท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสูง ที่ต้องการผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และ

บรรณารักษ์ สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน สามารถก าหนดเป็นนโยบาย

ระดับชาติได้ และจากข้อค้นพบที่ว่า คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันมีกลไกทางเทคนิคร่วมกันสูง จากคุณสมบัติ
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เดียวกันที่ใช้ ทั้งฐานข้อมูล เครื่องบริการ (Server) ระบบปฏิบัติการ เครื่องบริการการท างานบนเว็บ (Web 

Server) ที่มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน พัฒนาระบบโครงการจัดตั้งคลังหน่วยเก็บถาวรแบบเปิด 

(Open Access) (Yu, Chen & Chang, 2005) การสร้างความสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างคลังหน่วยเก็บ

ถาวรสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ (1) ได้มีส่วนท าให้มีการสื่อสารที่ดีระหว่างการท าให้งาน

หน่วยเก็บถาวรมีความเป็นวิชาชีพ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน และกรอบงาน

ส าหรับด าเนินงานการปฏิสัมพันธ์และการศึกษา (2) ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างคลังหน่วยเก็บถาวรและผู้ให้

ข้อมูลดีขึ้นและคุณภาพการให้บริการมากยิ่งขึ้น (3) ช่วยให้นักหน่วยเก็บถาวรสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยการเพ่ิมความเป็นไปได้ในการสร้างอัตลักษณ์ การพัฒนา และการยอมรับการ

ประยุกต์หน้าที่ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการและผู้ใช้ที่หลากหลาย และ (4) ในการส่งเสริมการ

พัฒนาและการยอมรับมาตรฐานทั่วไป จึงมีการปรับปรุงเครือข่ายทรัพยากรหน่วยเก็บถาวรให้มีประสิทธิผล 

ขณะเดียวกันก็พยายามลดต้นทุนที่เก่ียวกับการสร้างทรัพยากรหน่วยเก็บถาวร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการนี้

เน้นข้อมูลด้านสังคมศาสตร์ แต่วิธีการนี้ก็สามารถใช้ได้กับหลายสาขาวิชา (Crabtree & Donakowski, 2007) 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่ให้บรรณารักษ์เป็นผู้ควบคุมการฝากส่งจะท าให้ผลงานอิเล็กทรอนิกส์มีความ

สมบูรณ์และถกูต้องที่สุดส าหรับแพลตฟอร์มดีสเปซ Kurtz (2010) ศึกษาภาพรวมการท างานร่วมกันของดับลิน

คอร์และแพลตฟอร์มดีสเปซโดยการทดสอบกับคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐ 3 แห่ง 

มหาวิทยาลัยทั้งหมดนี้ใช้ดับลินคอร์และดีสเปซสร้างและจัดการคลังหน่วยเก็บถาวรของตน ด าเนินการวิจัยโดย

เก็บตัวอย่างระเบียนจากคลังหน่วยเก็บถาวรแต่ละแห่ง มาทดสอบคุณภาพเมทาดาทาโดยใช้ความสมบูรณ์ 

ความถูกต้อง และความคงท่ี เป็นเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ยังทดสอบคุณภาพกับวิธีการการให้การศึกษาแก่

ผู้ใช้คลังหน่วยเก็บถาวร พบว่า คลังหน่วยเก็บถาวรแห่งหนึ่งใช้บรรณารักษ์เป็นผู้ควบคุมกระบวนการจัดเก็บ

หน่วยเก็บถาวร ขณะที่อีก 2 แห่งที่เหลือ ใช้ยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน 2 ประการ ให้เป็นการจัดเก็บหน่วยเก็บ

ถาวรด้วยตนเอง และพบว่า การจัดเก็บหน่วยเก็บถาวรที่ควบคุมโดยบรรณารักษ์มีความสมบูรณ์และถูกต้อง

ที่สุดส าหรับแพลตฟอร์มดีสเปซ 

 8. การจัดการลิขสิทธิ์ การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อฝากส่งผลงานวิชาการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ

เก็บไว้ในคลังหน่วยเก็บถาวรอีกครั้งหนึ่ง และเริ่มมีการกล่าวถึงการเข้าถึงคลังหน่วยเก็บถาวรจากสาธารณะ 

(Open Access) มากกว่าเฉพาะสมาชิกเท่านั้นด้วยสมรรถนะของซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซโดยอาศัยการมี

ส่วนร่วมจากชุมชน รวมถึงปัญหาทางลิขสิทธิ์ในการฝากผลงานด้วย Kim (2009) วิจัยพบว่า คณาจารย์มี

เหตุผลแรกที่จะส่งผลงานไปยังคลังหน่วยเก็บถาวรเป็นความสามารถที่ตนเองรับรู้ได้ว่าคลังหน่วยเก็บถาวร

สถาบันจะสงวนรักษาสารสนเทศทางวิชาการให้ เป็นการตอบค าถามว่าการสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัลเป็น
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มากกว่าการท าหน้าที่หลักของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน นอกจากนี้ ผู้ส่งผลงานยังให้ความส าคัญกับปัญหา

ทางลิขสิทธิ์มากกว่าผู้ไม่ส่งผลงานอีกด้วย ดังนั้น คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันจึงจ าเป็นต้องมีการแนะน าการ

จัดการลิขสิทธิ์เพ่ือลดปัญหาหรือความสับสนต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ 

 ดังนั้น จากการค้นพบของการวิจัยครั้งนี้มีงานวิจัยต่างสนับสนุนศักยภาพคลังหน่วยเก็บถาวรสถานใน

ประเทศไทยที่ใช้ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซได้ครบทุกมิติในการพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ชุมชนการวิจัยได้เป็นอย่างดี สามารถน าไปสู่การพัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันด้วยซอฟต์แวร์ดีสเปซที่ดีได้ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการสร้างเครือข่ายแห่งชาติของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันที่พัฒนาด้วย

ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มดีสเปซ  
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แบบสอบถาม เรื่อง 

สถานภาพและปัญหาแพลตฟอร์ม DSpace ที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันในประเทศไทยใช้  

 

แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ศึกษาสถานภาพและปัญหาของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

(Institutional Repository) ที่ใช้ซอฟต์แวร์ดีสเปซ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่1 ข้อมูลเบื้องต้นผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. ต าแหน่ง........................................................สังกัด/หน่วยงาน.................................................... 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบในคลังหน่วยเก็บถาวรแห่งนี้ 

                        ควบคุม บริหารจัดการระบบ              พัฒนาระบบ 

 ดูแล รักษาระบบ                           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................. 

3. รับผิดชอบในหน้าที่นี้มานาน..................ปี……………….เดือน 

ตอนที่ 2 ประเด็นที่ถาม ผู้ตอบตอบโดยเลือกตอบ (โดยกาเครื่องหมาย ในช่อง  ได้มากกว่า 1 ครั้ง  

            ตามท่ีเป็นจริง) แบบเติมค า/ข้อความ และจัดระดับ ดังนี้ 

1. หน่วยงานต้นสังกัดของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งนี้เป็น 

     มหาวิทยาลัยวิจัย                                        มหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

     มหาวิทยาลัยการเรียนการสอน                        อ่ืน ๆ (โปรด ระบุ)............................................. 

2. คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งนี้เป็น 

     ส่วนหนึ่งของห้องสมุด                                  ส่วนหนึ่งของสถาบันวิจัย  

     คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันอิสระ 

     คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันอิสระที่ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

3. ปีที่ก่อตั้งคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งนี้ 25........... 

4. จ านวนชุมชนที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งนี้มี.................ชุมชน 

5. จ านวนระเบียนที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งนี้มี...................ระเบียน 

6. ประวัติ/ที่มาของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งนี้ 

    เกิดจากนโยบายของมหาวิทยาลัย               เกิดจากนโยบายของห้องสมุด 
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    พัฒนาขึ้นเองและมหาวิทยาลัยยอมรับภายหลัง 

    พัฒนาขึ้นเองและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันภายหลัง  

7. คลังหน่วยเก็บถาวรแห่งนี้ใช้ซอฟต์แวร์ดีสเปซ รุ่นใด 

    DSpace version 1.0                              DSpace version 1.3.2  

    DSpace version 1.4.1                            DSpace version 1.4.1 

    DSpace version 1.5                              DSpace version 1.6.0                                  

    DSpace version 1.6.2                            DSpace version 1.7                                   

    DSpace version 1.8.2                             DSpace version 3.0 

    DSpace version 3.1 (upgraded)               อ่ืน ๆ (ถ้าต่างจากนี้ โปรดระบุ version................)  

8. ฐานข้อมูลที่ใช้ คือ  

    MySQL         DB2         Oracle        Postgres        SQL Server     

    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...........................................  

9. เครื่องบริการ (Server) ทีใ่ช้ คือ 

    Windows         Unix              Linux          Solaris         Mac                              

    Berkeley Software Distribution (BSD)     

 

10. ระบบปฏิบัติการที่ใช้ คือ   

       Microsoft Windows    Unix       Linux       Solaris        Mac OS 

       Fedora                   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................  

11. เครื่องบริการการท างานบนเว็บ (Web Server) ที่ใช้ คือ 

    Apache            Microsoft Internet Information Services (IIS)  

    PHP                 Web 2.0             อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...........................................        

12. Web Browser ที่สนับสนุน   

    Internet Explorer                              Mozilla Firefox 

    Google Chrome                                Safari 
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 13. เชื่อมโยงกับคลังหน่วยเก็บถาวรอื่นหรือไม่ 

       เชื่อมโยง                                           ไม่เชื่อมโยง  

14. ลักษณะบุคลากรของคลังหน่วยเก็บถาวรแห่งนี้ที่พัฒนาระบบ 

    นักคอมพิวเตอร์                             บุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพคอมพิวเตอร์  

15. จ านวนบุคลากรทีดู่แล พัฒนาคลังหน่วยเก็บถาวรแห่งนี้  

    1-3 คน                           4-6 คน                     6-8 คน  

 

 

 

 

 

ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

16. เหตุผลที่คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งนี้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ดีสเปซ 

   ก. สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการปรับใช้ (Customization)... 

   ข. สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการสนับสนุนแฟ้มข้อมูลทุก 

ประเภท ………………………………………………………………………………………… 

   ค. สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการสงวนรักษาเอกสารได้ 

ยาวนานกว่า……………………………………………………………………………………. 

   ง. สมรรถนะของซอฟต์แวร์ดีสเปซด้านการท างานสามารถแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลระหว่างระบบได้.................................................................................   

   จ. เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งและใช้งานง่าย..................................................  

   ฉ. เผยแพร่ได้กว้างขวางเพราะสามารถเผยแพร่ผ่านเวิร์ลด์ ไวด์ เว็บได้...  

   ช. ใช้มาตรฐานสากลในการอธิบายข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศแบบ                

 

........... 

 

........... 

 

........... 

 

........... 

........... 

........... 

 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

……… 

……… 
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เมทาดาทา……………………………………………………………………………………….. 

   ซ. สามารถก าหนดระดับการเข้าใช้งานระบบดีสเปซได้………………………. 

   ญ. เป็นซอฟต์แวร์รหัสเปิด....................................................................... 

   ฎ. เป็นซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับในวงการ 

คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน............................................................... .......... 

   ฏ. การอบรมและแหล่งทุนที่ได้รับ

........................................................... 

........... 

........... 

........... 

 

........... 

........... 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

17. ลักษณะบุคลากรของคลังหน่วยเก็บถาวรแห่งนี้ที่พัฒนาระบบ 

     ก. นักคอมพิวเตอร์................................................................................ 

     ข. บุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพคอมพิวเตอร์………………………………………… 

     ค. มีทั้งนักคอมพิวเตอร์และบุคลากรที่ไม่ใช่วิชาชีพคอมพิวเตอร์.......... 

 

........... 

........... 

........... 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

18. การติดตั้ง พัฒนา และดูแลระบบด าเนินการอย่างไร  

     ก. ด าเนินการเองทั้งหมด............................................................ ...........  

     ข. มีส านักคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือ..................  

     ค. มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือ.............  

     ง. ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก....................................  

     จ. มีผู้ติดตั้งให้ตอนแรก แต่ต่อมาดูแลเอง………………………………………. 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

19. มีการพัฒนาเพ่ิมเติม (การปรับแต่ง) ให้เหมาะกับส่วนใดบ้าง  

      ก. ปรับชื่อเขตข้อมูล (Fields)………………………………………………………                     

      ข. พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้ (User Interface)…………………………… 

      ค. พัฒนาส่วนการส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานไดด้้วยตนเอง……… 

      ง. พัฒนาการรายงานผล (Out Put)……………………………………………..              

      จ. อ่ืน ๆ (หากต่างไปจากนี้ โปรดระบุ)................................................ 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

20. ปัญหาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ดีสเปซและวิธีแก้ปัญหา 

   ก. ไม่มีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ แต่ใช้นักคอมพิวเตอร์จากหน่วยงาน 

กลาง......................................................................... ...................................  

   ข. ไม่มีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ แต่ใช้นักคอมพิวเตอร์ภายนอก  

(Outsourcing)…………………………………………………………………………………. 

   ค. บุคลากรคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันต้องส่งผลงานของคณาจารย์/ 

นักวิจัยเข้าสู่ระบบให้....................................................................................  

 

 

........... 

 

........... 

 

........... 

 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

21. คลังหน่วยเก็บถาวรแห่งนี้มีการฝึกอบรมด้านใดบ้าง 

    ก. อบรมบุคลากร...................................................................................          

    ข. อบรมนักวิจัยผู้ส่งผลงาน...................................................................        

    ค. อบรมผู้ใช้ขั้นปลาย (End User)…………………………………………………    

 

........... 

........... 

........... 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

22. ประเภทวัสดุที่คลังหน่วยเก็บถาวรแห่งนี้จัดเก็บ 

      ก. บทความวารสาร……………………………………………………………………. 

      ข. หนังสือ………………………………………………………………………………… 

      ค. วิทยานิพนธ์…………………………………………………………………………. 

      ง. รายงาน............................................................................................  

     จ. เอกสารการประชุม............................................................. .............. 

     ฉ. วีดิทัศน์....................................................................................... ...... 

     ช. ภาพ......................................................................................... .........   

     ซ. วัสดุการเรียนรู้……………………………………………………………………….. 

     ฌ. ซอฟต์แวร…์………………………………………………………………………… 

     ญ. สิทธิบัตร……………………………………………………………………………….. 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

23. ลักษณะเอกสารที่จัดเก็บ 

     ก. เอกสารที่แปลงเป็นดิจิทัล (Digitized Document)…………………….  

     ข. เอกสารที่เป็นดิจิทัลโดยก าเนิด (Born Digital Document)………… 

     ค. ทั้งเอกสารที่แปลงเป็นดิจิทัลและเอกสารที่เป็นดิจิทัลโดยก าเนิด...... 

 

........... 

........... 

........... 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

24. เนื้อหาวิชาที่จัดเก็บและให้บริการ 

     ก. สหสาขาวิชา…………………………………………………………………………… 

     ข. สุขภาพและการแพทย์…………………………………………………………….. 

     ค. เคมีและเทคโนโลยีเคมี…………………………………………………………….. 

     ง. ชีววิทยาและชีวเคมี…………………………………………………………………. 

     จ. ฟิสิกส์และดาราศาสตร์………………………………………………………… 

     ฉ. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ……………………………………… 

     ช. คณิตศาสตร์และสถิติ..................................................................... ... 

     ซ. ประวัติศาสตร์และโบราณคดี…………………………………………………… 

     ฌ. วิจิตรศิลป์และศิลปะการแสดง........................................................ 

     ญ. ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์………………………………………………………….. 

     ฎ. เทคโนโลยี (ทั่วไป)………………………………………………………………….. 

     ฏ. นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม……………………………………………………… 

     ฑ. กฎหมายและรัฐศาสตร์…………………………………………………………… 

      ฐ. ธรณีศาสตร์และศาสตร์เกี่ยวกับดาวเคราะห์……………………………… 

      ณ. เกษตรศาสตร์ อาหาร และสัตวศาสตร์…………………...................... 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 
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........... 

........... 

........... 

........... 
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........... 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

 24. เนื้อหาวิชาที่จัดเก็บและให้บริการ (ต่อ) 

      ด. วิศวกรรมศาสตร์…………………………………………………………………… 

      ต. วิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)....................................................................... 

      ท. สังคมศาสตร์ (ทั่วไป)…………………………………………………………….. 

      ธ. สถาปัตยกรรมศาสตร์…………………………………………………………….. 

      น. ภาษาและวรรณกรรม……………………………………………………………. 

      บ. อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์....................................................... 

      ป. การจัดการและการวางแผน……………………………………………………. 

      ผ. ปรัชญาและศาสนา………………………………………………………………… 

      ฝ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์…………………………………      

      พ. ศึกษาศาสตร์………………………………………………………………………… 

      ฟ. จิตวิทยา.................................................................... ...................... 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

……….. 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

25. นโยบายการสงวนรักษาและบริการของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 

แห่งนี้คือ 

     ก. จัดเก็บและให้บริการผลงานของคณาจารย์ทุกเรื่อง ทุกประเภท…… 

     ข. จัดเก็บและให้บริการวิทยานิพนธ์ทุกเรื่อง…………………………………… 

     ค. จัดเก็บทุกสาขาวิชาที่มีการวิจัยในมหาวิทยาลัย............................... 

     ง. จัดเก็บทุกสาขาวิชาที่มีการวิจัยและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย……… 

     จ. จัดเก็บเฉพาะสาขาวิชาหน่วยงานรับผิดชอบ………………………………  

     ฉ. จัดเก็บเฉพาะสาขาวิชาที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน........  

     ช. จัดเก็บเป็นหน่วยเก็บถาวรตลอดไป…………………………………………… 

     ซ. จัดเก็บบางช่วงเวลา.......................................................................... 

     ฌ. บุคลากรของคลังฯ ส่งผลงานเข้าสู่ฐานข้อมูลให้………………………… 

     ญ. ให้ส่งผลงานเข้าสู่ฐานข้อมูลเองได้ โดยมีบุคลากรของคลังฯ ตรวจสอบ.........  

     ฎ. คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตให้สามารถค้นหาเนื้อหาไดผ้่านอินเทอร์เน็ต......  

     ฏ. บุคคลภายนอกสามารถเปิดดูค้นหาเนื้อหาได้ผ่านอินเทอร์เน็ต........ 

 

 

........... 

........... 

........... 

...........  

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

 

……… 

……… 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

26. ลักษณะ/ช่องทางการเผยแพร่ของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งนี้คือ 

     ก. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคลังฯ เอง...................................................  

     ข. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน/หอสมุด.........................................  

     ค. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย……………………………………….  

     ง. เผยแพร่ผ่านเครื่องมือช่วยค้น (Search Engine) บนเวิร์ลด์ ไวด์  

เว็บ เช่น Google, Yahoo, Bing................................................................. 

 

........... 

........... 

........... 

 

........... 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

27. การติดตั้ง พัฒนา และดูแลระบบด าเนินการอย่างไร  

     ก. ด าเนินการเองทั้งหมด………………………………………………………………   

     ข. มสี านักคอมพิวเตอร์ หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ความ

ช่วยเหลือ.....................................................................................................................  

     ค. ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก………………………………  

     ง. มีผู้ติดตั้งให้ตอนแรก แต่ดูแลเอง....................................................... 

 

........... 
 

................. 

........... 

……….. 

 

……… 
 

…….…… 
……… 

……… 

 

……… 
 

…………… 

……… 

……… 

 

……… 
 

…………… 

……… 

……… 

 

……… 
 

……..…… 

……… 

……… 

28. มีการพฒันาเพ่ิมเติม (การปรับแต่ง) ให้เหมาะกับส่วนใดบ้าง  

      ก. ปรับชื่อเขตข้อมูล (Fields)………………………………………………………  

      ข. พัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้..............................................................  

      ค. พัฒนาส่วนการส่งผลงานให้ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานไดด้้วยตนเอง......... 

      ง. อื่น ๆ (หากต่างไปจากนี้ โปรดระบุด้วย)……………………………………. 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

……… 
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……… 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

29. การน าเนื้อหาเข้าสู่ระบบมีวิธีด าเนินการอย่างไร  

     ก. ผูส้่งผลงานส่งมาให้ห้องสมุดน าเข้า…………………………………………….  

     ข. ผูส้่งผลงานน าเข้าระบบด้วยตนเอง…………………………………………….  

     ค. มีการเปิดใช้ระบบ Workflow.......................................................... 

 

........... 

...........  

........... 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

 

……… 

……… 

……… 

30. การจัดการลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาของคลังหน่วยเก็บถาวร 

สถาบันแห่งนี้ 

      ก. เจ้าของผลงานเป็นผู้น าเข้าข้อมูลเอง และต้องอนุญาตให้เผยแพร่ 

ผลงานนั้น ๆ ก่อนที่ระบบจะจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ............. 

      ข. เจ้าของผลงานเป็นผู้ให้สิทธิอนุญาตเผยแพร่ผลงานโดยผ่านระบบ 

workflow หรือเอกสารอนุญาตสิทธิเผยแพร่ผลงานในกรณีที่เจ้าของ 

ผลงานไม่ได้น าเข้าข้อมูลด้วยตนเอง............................................................. 

      ค. ระบุช่องทางการจัดการลิขสิทธิ์ โดยใช้ creative common………. 

      ง. คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันน าข้อมูลเข้า แตต่้องมีเอกสารอนุญาต 

เป็นลายลักษณ์อักษรจากเของผลงาน…………………………………………………. 

      จ. เผยแพร่เฉพาะผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์/ทรัพย์สินทางปัญญาของ 
มหาวิทยาลัยเท่านั้น....................................................................................  

 

 

 

........... 

 

 

........... 

........... 

 

........... 

           

........... 

 

 

 

……… 

 

 

……… 

……… 

 

……… 
 

……..… 

 

 

 

……… 

 

 

……… 

……… 

 

……… 
 

……..… 

 

 

 

……… 

 

 

……… 

……… 
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……..… 

 

 

 

……… 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

31. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปซในอนาคตของคลังหน่วยเก็บถาวร 

สถาบันแห่งนี้ 

       ก. ปรับปรุงเวอร์ชั่นของดีสเปซให้เป็นเวอร์ชั่นหใม่ล่าสุด 

      ข. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

      ค. พัฒนาปลั๊กอินเพิ่มเติมเพ่ือให้บันทึกข้อมูลได้ง่ายขึ้น………………… 

      ง. ปรับเปลี่ยนใช้เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า...................................................... 

      จ. พัฒนาส่วนเสริมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ในส่วนของการแสดง 

รายงานจ านวนผลงานในคลังฯ…………………………………………………………… 

      ฉ. อัพเกรดเวอร์ชั่นใหม่………………………………………………………………. 

      ช. การใช้ซอฟต์แวร์ดีสเปซในการจัดเก็บข้อมูลด้านจดหมายเหตุของ 

มหาวิทยาลัย และข้อมูลท้องถิ่น………..……………………………………….…….. 

      ซ.  ยกระดับ (upgrade) เป็น Duraspace.......................................... 

 

 

........... 

 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

……….. 

 

 

……… 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

32. ลู่ทางที่สามารถพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปตได้ต่อไปของคลังหน่วยเก็บ 

ถาวรสถาบันแห่งนี้ 

      ก. ปรับปรุงโดยใช้ดีสเปซเวอร์ชั่นปัจจุบันและพัฒนาฟังชั่นเพ่ิมเติม….. 

      ข. ศึกษาคุณสมบัติรุ่นของดีสเปซที่จะน ามาใช้………………………………. 

      ค. ปรับใช้กับคลังฯ ซึ่งอาจต้องปรับปรุงซอฟต์แวร์อ่ืน ๆ ด้วย เช่น  

ฐานข้อมูล เครื่องบริการ.............................................................................. 

       ง. ทดสอบและประเมินผลการใช้งาน.................................................  

       จ. เผยแพร่และสอนผู้ใช้บริการ………………………………………………….. 

      ฉ. ทดลองใช้ดีสเปซบนลีนุกซ์แทนวินโดวส์เพราะเสถียรกว่า............... 
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ข้อถาม 

ระดับ  

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

33. ข้อเสนอแนะส าหรับของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งอื่นกับการ 

เริ่มต้นพัฒนาแพลตฟอร์มดีสเปซ 

      ก. ควรมีผู้พัฒนาระบบ ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับลีนุกซ์และ 

จาวา………………………………………………………………………………………………. 

      ข. ควรพัฒนาร่วมกันระหว่างนักคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เพราะ 

จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด.......................................................................   

      ค. ควรมีการสร้างความร่วมมือกันในระดับประเทศในการเชื่อมโยง 

แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในฐานคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันของแต่ละสถาบัน  

และควรเป็นนโยบายระดับประเทศในการจัดเก็บองค์ความรู้ร่วมกัน........... 

     ง. ถ้าจะใช้ดีสเปซต้องมีบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รู้เข้าใจ 

โปรแกรมนี้อย่างลึกซึ้ง เพ่ือการพัฒนาต่อยอดในอนาคต............................. 
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ปัญหา 

ระดับปัญหา 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

34. คลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันแห่งนี้ประสบปัญหาเกี่ยวกับ 

ก. ขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพคอมพิวเตอร์.................................................. 

ข. ขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์....  

ค. แพลตฟอร์มดีสเปซมีการเปลี่ยนรุ่นการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ..  

ง. ยุ่งยากในการติดตั้งและพัฒนาเพราะมีแอพพลิเคชั่นหลายตัวร่วมกัน......  

จ. ขาดการประชาสัมพันธ์ท าให้มีผู้ส่งผลงานและผู้ใช้น้อยเกินไป................  
 
ฉ. ผู้ส่งผลงานไม่มีความเข้าใจระบบต้องให้ความช่วยเหลือในการส่งผลงาน 

ช. อื่น ๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)..................................................................... 
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                                               ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

                                                               ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสลวัฒน์  คงประดิษฐ์ 

                                                   ภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

                                                                              มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

  

กรุณาส่งคืนภายในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยส่งคืนในซองที่จ่าหน้าและติดแสตมป์มาให้เรียบรอ้ยแล้ว 


