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บทคัดย่อ 
 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีบทบาทสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงกระบวนการและวิธีการงาน
จดหมายเหตุ ทําให้มีการจัดเก็บจดหมายเหตุในรูปแบบดิจิทัล ท่ีเรียกว่า “จดหมายเหตุดิจิทัล” ตลอดจนเรียกจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยว่า “จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล” กระบวนการและวิธีการท่ีเปล่ียนแปลงนี้คือ การเปล่ียนแปลง
จากการจัดทําเอกสารจดหมายเหตุท่ีเป็นกระดาษให้เป็นเอกสารจดหมายเหตุท่ีเป็นดิจิทัล (Born- Digital) และการ
แปลงผัน (Digitization) จากส่ือต่าง ๆ เช่น กระดาษ ฟิล์ม เป็นต้น ให้เป็นดิจิทัล หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล
ต้องสร้างเครือข่ายนักจดหมายเหตุกับกลุ่มต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการและการยอมรับมาตรฐานร่วมกัน (Kalb 
et al., 2013) การวิจัยน้ีศึกษาการแสวงหามาตรฐานร่วมกันโดยวิธีการเดลฟาย ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล จํานวน 22 แห่ง และผู้เช่ียวชาญ จํานวน 4 คน  ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้อง
ของเคนดอล (Kendall's coefficient of concordance) .049 ท่ีค่านัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เช่ียวชาญมีมติความเห็นร่วมกันคือ  1. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุเพื่อช่วยให้นัก
จดหมายเหตุสร้างกรอบงานร่วมกัน และพัฒนางานร่วมกับนักพัฒนาชุดคําส่ังได้ 2. หน้าที่สําคัญของนักจดหมายเหตุ
ในบริบทการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคือการทํางานท่ีรวดเร็วให้ทันการ
เปล่ียนแปลงให้สามารถสงวนรักษาวัสดุจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุยาวนาน ท่ีสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต  3. ระบบ
สารสนเทศของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลท่ีต้องทํางานร่วมกันน้ัน เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลต้องมีลักษณะท่ี 
(a) สามารถค้นคืนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) ตลอดอายุของ การสงวนรักษา (b) สามารถกู้คืนและเข้าถึงได้  
ท่ีสามารถเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอดอายุเอกสาร (c) สามารถนําเข้าระบบได้จํานวนมากด้วยวิธีการประมวลผล
ท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (d) สามารถปรับเปล่ียนได้กับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงในทุกมิติ และ (e) 
สามารถกู้คืนจากความสูญเสีย เช่น ภัยพิบัติ ได้  4. มาตรฐานสถาปัตยกรรมควรมีมาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ด้วยการดําเนินการตามมารฐาน AS 4390 หรือมาตรฐาน DoD 
5015.2-STD  5. มาตรฐานระบบควรเป็นมาตรฐานท่ีเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลสามารถทํางาน
ร่วมกันได้ คือ เกณฑ์วิธี (Protocol) และสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ และ  6. เทคโนโลยีท่ีใช้สร้างหอจดหมายเหตุ
ดิจิทัลควรสร้างบนพื้นฐาน OAIS (Open Archival Information Systems) และสามารถบูรณาการเข้ากับระบบ
ห้องสมุด หากห้องสมุดพัฒนาระบบหลักด้วย XML (Extensible Markup Language) เพราะสามารถทํางานกับ OAI-
PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) ได้ ส่วนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลน้ัน หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลท่ีมีบทบาทสําคัญท้ังด้านการแลกเปล่ียน
แนวคิด วิชาการ และประสบการณ์ ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม การส่งต่อข่าวสาร และการติดต่อกันด้วย
เหตุผลความคุ้นเคย ชอบพอกัน ได้แก่ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล จากการอภิปรายผลพบว่าสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลทุกประเด็น ข้อเสนอแนะการวิจัยคือการวิจัยข้ันต่อไปควรเป็นการวิจัยเพื่อนําไปสู่การพัฒนา             
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลร่วมกันในลักษณะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นรายประเด็น เช่น มาตรฐาน
สถาปัตยกรรมหรือเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ และข้อเสนอแนะจากเครือข่ายหอจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล คือความชัดเจนท่ีได้จากการวิเคราะห์เครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลนําไปสู่การ
สร้างองค์กรร่วมกัน เช่น สมาพันธ์ เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลร่วมกันต่อไป   



ABSTRACT  
 

 The Information Technology and Communication (ICT) plays important roles on 
changes of archival processes and procedures. Therefore, archives are stored in digital format, 
called “digital archive” and “digital university archive”. The changed processes and procedures 
are changing from physical archive to born-digital archive and digitization where digital 
university archives have to build archivists’ network with many groups to enhance service 
qualities and accept common standards (Kalb et al., 2013). This study, therefore, investigates 
common standards by Delphi technique. Informants consist of professionals in 22 university 
archives and 4 experts. Kendall's coefficient of concordance results at .049 and statistical 
significance at .05. It was found that (1) construction of archives’ relationships is to help 
archivists create common frameworks and co-develop frameworks with programmers,                  
(2) in contexts of rapid ICT changes, archivists’ functions are working to keep up with changes 
for preserving and being access long term digital archives, (3) Information system of 
interoperability, digital archive has to (a) being integrity when retrieve all in the future, (b) 
recovering and accessing throughout the lifetime of archive, (c) being amount of input into the 
system with the effective and efficient processes, (d) modifying in all dimensions of changes, 
and being recoverable from any disaster, (4) standards in indefinitely long term preservation are 
AS 4390, and DoD 5015.2-STD, (5) systematic standards must support of interoperability 
including: protocol, and architecture of computer, and (6) technology was used to build digital 
archives network, should be based on OAIS (Open Archival Information Systems) and should be 
integrated to the library system that developed by XML (Extensible Markup Language), since it 
can generate with OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting). 
Interaction between digital university archives, the archives that play important roles on -sharing 
concepts, academic and experiences, cooperation, sending information and acquaint 
contacting- are Archives of Rangsit University, Archives and Museum of Mahidol University, and 
Siriraj Archives and Museum of Mahidol University. In addition, the discussion found that all 
findings are consistent with international standards. Implications are research on participative 
research action (PAR) on co-development of digital university archives in specific issue such as 
architectural standards, technology, etc., and should build association to determine co-direction 
of developing the digital university archives.    
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บทที่ 1  
บทนํา  

 
ความสําคัญและที่มาของปัญหา 
 ปัจจุบันหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยต่างมุ่งพยายามรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของ
มหาวิทยาลัยและของท้องถิ่นเพ่ือการให้บริการ ท้ังนี้ แม้ไม่มีการระบุในขอบเขตภาระหน้าท่ีความ
รับผิดชอบก็ตาม แต่เพ่ือการสงวนรักษาเอกสารต้นฉบับและเพ่ือการให้บรกิารอย่างกว้างขวาง หอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยทุกแห่งต่างมีการแปลงเอกสารจดหมายเหตุให้เป็นเอกสารดิจิทัล (Archival 
Digitalization) ด้วย และด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ของโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) ท่ีมีเพ่ือตอบสนองการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยดิจิทัล อันเป็น
ช่องทางการเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลเหล่าน้ี ให้มีการแบ่งปันการใช้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง 
ซ่ึง Kalb, Lazaridou, Pinsent and Trier (2013) อธิบายการเช่ือมระบบสารสนเทศดิจิทัลระบบ
ย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกันได้น้ัน มีประเด็นท่ีต้อง
พิจารณาหลายด้าน คือ การต้ังช่ือแบบฉบับ รูปแบบเมทาดาทา แบบจําลองเอกสาร และเกณฑ์วิธี 
การเข้าถึง ซ่ึงเป็นมุมมองด้านแคบ หากมองในมุมมองกว้างแล้วยังมีปัจจัยอ่ืนด้วย คือ ปัจจัยทางสังคม 
การเมือง และองค์กร และจําแนกการเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมระบบย่อยเข้าด้วยกันจัดเป็นระดับ 
ต่าง ๆ คือ ระดับเทคนิค ระดับความหมาย ระดับความสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ระดับพลวัต ระดับ
แนวคิด และหากมองในมุมมองของห้องสมุดดิจิทัลแล้ว สามารถจําแนกได้เป็นระดับการรวบรวม 
ระดับการเก็บเกี่ยว และระดับการเช ึ่อมต่อ คณะผู้วิจัยเสนอว่าเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาความต้องการ
ท่ีแท้จรงิของชุมชนได้ต้องมีความเก่ียวข้องของชุมชนด้วย และกล่าวถึงประเด็นท่ีต้องศกึษาดังนี้ เรื่อง
ท่ัวไปในการสร้างเอกสารจดหมายเหตุบนเว็บ ความก้าวหน้า สิ่งที่บรรลถุึง ปัญหาและแนวปฏิบัติท่ีใช้ 
ในการเช่ือมระบบย่อยประเด็นท่ีต้องศึกษา ได้แก่ กฎหมายและองค์กรทีเ่ก่ียวข้อง ขอบเขตและ
ประเภทเอกสารจดหมายเหตุ นโยบายและข้อจํากัดในการเข้าถึง สิทธ์ิในการเข้าถึง เครื่องมือ และ
มาตรฐานท่ีใช้ร่วมกัน ความร่วมมือ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บเกี่ยว ขอบเขตและลักษณะเนื้อหา 
รูปแบบแฟ้มข้อมูล เทคโนโลยี และการเข้าถึง ขอบเขตของทรัพยากรสารเทศที่เก็บเกี่ยว นโยบายการ
รวบรวมและการเข้าถึง ระดับการเก็บเกี่ยว การเข้าถึงเน้ือหาเอกสารจดหมายเหตุ ระดับความร่วมมือ
ของหอจดหมายเหตุอ่ืน ๆ การแก้ปัญหาทางเทคนิคและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการแกปั้ญหา 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กรอบงาน และแผนงานของห้องสมุดดิจิทัลหรือองค์กรบังคับบัญชาท่ีมีต่อ            
การรวมระบบย่อย และความแตกต่างกันขององค์กรที่ร่วมกัน เช่น องค์กรภาครัฐ องคก์รภาคเอกชน  
เป็นต้น 
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 การพัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลให้เช่ือมโยงกันได้ เพ่ือประโยชน์ในการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกันและเพ่ือการให้บริการที่มีคุณภาพท่ีสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้  
จึงต้องมีความตกลงในการใช้เกณฑ์มาตรฐานร่วมกัน นอกจากน้ียังมีประเด็นท่ีต้องพิจารณาอ่ืนอีก 
ได้แก่ ห้องสมุดดิจิทัลซ่ึงเป็นบริบทท่ีสําคัญด้านเทคนิค กฎหมาย การเมือง องค์กร และสังคม 
โดยเฉพาะบริบทสังคมอันเป็นความต้องการของชุมชน เครือขา่ยบุคคลของนักจดหมายเหตุ และ
เครือข่ายองค์กรของหอจดหมายเหตุดิจิทัล เกณฑ์มาตรฐานและประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ี ควรเกิดจาก
ศักยภาพและวิจารณญาณในการมองไปในอนาคตของของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญในด้านน้ี  
 ดังน้ัน เพ่ือให้ได้คําตอบท่ีเป็นฉันทามติจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้เช่ียวชาญในการพัฒนา            
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล วิธีการศึกษาแบบเดลฟายจึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการศึกษา
ครั้งน้ี 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 เพ่ือให้ได้มุมมองร่วมกันด้านมาตรฐานและบริบท อันเป็นแนวทางในการพัฒนา                   
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 1. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่นํามาศึกษาเป็นหอจดหมายเหตุท่ีมี          
การให้บริการผ่านเว็บไซต์ จํานวน 22 แห่ง ได้แก่ (1) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยบูรพา (2)                 
หอจดหมายเหตุและพิพิธภณัฑ์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล (3) หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (4) หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (5) โครงการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (6) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (7) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ (8) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (9) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย
รังสิต  (10) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (11) กลุ่มภารกิจพิพิธภณัฑ์และ         
หอจดหมายเหตุ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (12) หอประวัติและหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (13) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (14) ระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (15) หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร (16) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ (17) กลุ่มภารกิจ
จดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (18) หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
(19) ศูนย์สารสนเทศภาคเหนือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (20) หอจดหมายเหตุ 
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มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (21) จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (22)            
งานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
 2. หน่วยท่ีใช้ศกึษาประกอบด้วย 1. นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ จํานวน 15-20 คน               
2. ผู้บริหารห้องสมุดมหาวิทยาลัยดิจิทัล จํานวน 20-25 คน และ 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล จํานวน 20-25 คน 
 3. ประเภทและลักษณะองคก์รหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยท่ีใช้ศึกษา มี 3 ประเภทดังนี้ 
1. เป็นส่วนหน่ึงของห้องสมุดมหาวิทยาลัยดิจิทัลภาครัฐ 2. เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ดิจิทัลภาคเอกชน และ 3. เป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 
ทฤษฎีและกรอบแนวความคิด 
 การเช่ือมต่อระบบย่อยหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
สถาปัตยกรรม มาตรฐาน และเกณฑ์วิธีร่วมกัน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านนโยบาย กฎหมายและระเบียบ และความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง 
โดยมีเครื่องบริการของโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ท่ีมีอยู่เป็น
สะพานเช่ือมโยง นอกจากนี้ยังต้องสร้างเครือข่ายนักจดหมายเหตุกับกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บริการและการยอมรับมาตรฐานรว่มกัน (Kalb, Lazaridou, Pinsent & Trier, 2013; Qiuhui, 
2010; Yuan, Ji & Li, 2002; Beagrie & Carpenter, 2005; Kawano, 2008; Lorist & van der 
Meer, 2001; Yu, 2006; JaJa, Smorul & Song, 2009; Ziyu & Haining, 2012; Crabtree & 
Donakowski, 2006)  สามารถสร้างเป็นแผนภูมิกรอบแนวคิดได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้านการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลใน
ประเทศไทย  
 2. ได้แนวทางการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทย 
 
ผลสําเร็จที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลได้อย่างถูกวิธี โดยเฉพาะเพ่ือ
การคงรักษาเนือ้หาวัตถุ เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนและการเข้าถึงทรัพยากรเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลให้มีอายุยืนยาวท่ีสุด และการใช้เทคโนโลยีในการสรา้งเครือข่าย   



บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
วงจรชีวิตจดหมายเหตุดิจิทัลภายใต้บริบทการสื่อสารทางวิชาการ 
 ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ทําให้การสื่อสารทางวิชาการเข้ามาแทนท่ีการสือ่สารทางวิทยาศาสตร์ ส่งผล
กระบวนการดําเนินงานหอจดหมายเหตุดิจิทัลเปลี่ยนไปด้วย Paulus (2011) จึงศึกษาแนวคิดหอ
จดหมายเหตุในยุคดิจิทัล และสถานะของห้องสมุดและหอจดหมายเหตุภายในวงจรชีวิตสารสนเทศ 
อภิปรายลักษณะท่ัวไปของหนังสือ เอกสารและการสื่อสารทางวิชาการ และแนวคิดหอจดหมายเหตุ 
งานเขียนน้ีสรา้งรูปแบบจําลองวงจรชีวิตและหนังสือ เพ่ือให้สามารถเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ 
บรรณารักษ์และนักจดหมายเหตุต้องมีบทบาทและสถานะใหม่ในวงจรจดหมายเหตุนี้  เม่ือการมา
บรรจบกันของเส้นโคจรในวิชาชีพ การสงวนรักษาจึงสามารถเช่ือมโยงได้กับการสร้างหรือการ
ให้บริการ และง่ายสําหรับการอนุรักษ์จดหมายเหตุในศตวรรษท่ี 21  
 สําหรับจดหมายเหตุดิจิทัล การสงวนรักษา (Preservation) เป็นภาระหน้าท่ีท่ีสําคัญ
เพ่ือให้สามารถคงความถูกต้องของเน้ือหาทีผ่่านกระบวนการปรับคุณภาพรุ่นท้ังฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ระบบปฏิบัติการ หรือสื่อที่ใช้ รวมทั้งสามารถให้เข้าถึงได้ในอนาคตอีกด้วย ในกระบวนงานหอ
จดหมายเหตุดิจิทัล การสงวนรักษา สัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสร้างและการให้บริการ ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2  วงจรชีวิตจดหมายเหตุดิจิทัลภายใต้บริบทการสื่อสารทางวิชาการ 
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 ด้วยเหตุที่สื่อดิจิทัลมีการแพรก่ระจายและไม่มีการอนุรักษ์จึงมีความจําเป็นต้องสงวนรักษา
ส่ือที่ใช้ด้วยการจัดเก็บทางกายภาพเพ่ือคงรักษาจํานวนบิตที่มีอยู่ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) 
ขณะเดียวกันกต้็องสงวนรักษาการจัดเรียงบิตที่เป็นตรรกะด้วยเพ่ือให้สามารถอ่านได้ในอนาคต และ
ส่ิงสําคัญคือ การรักษาบริบทไว้ด้วยว่าใครจัดเก็บอะไร เม่ือไร อย่างไร และที่ไหน หอจดหมายเหตุ   
จึงไม่เป็นเพียงการทําหน้าท่ีเก็บรักษาเอกสารเก่า ๆ ให้มีอายุยาวนานหลังจากได้ถูกสร้างขึ้นเท่าน้ัน 
นักจดหมายเหตุจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างบันทึกแต่แรก จากบทบาทของสื่อดิจิทัลน้ีเอง
ได้สร้างความสับสนและความไม่แน่นอนให้กับนักจดหมายเหตุ ท่ียังคงอยู่กับปัญหาความซับซ้อนและ
ความไม่คงทนถาวรของสื่อดิจิทัลที่ต้องหันกลับมาสร้างความร่วมมือกับนักวิชาชีพอ่ืนในการอนุรักษ์
ดิจิทัล ที่ต้องเป็นบทบาทเชิงรุกในวงจรชีวิตจดหมายเหตุ โดยเฉพาะกิจกรรมการสร้าง การให้บริการ 
และการสงวนรักษา ท่ีต้องมีอิทธิพล แนะนํา การจัดการวัตถุดิจิทัล เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึง
เอกสารทางวิชาการและวัฒนธรรมได้ทันทีจากการให้บริการ และสามารถเข้าถึงได้ในอนาคตจาก         
การสงวนรักษา ในวงจรชีวิตจดหมายเหตุ  หอจดหมายเหตุจะให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง        
แต่แรกเริ่มต้ังแต่กระบวนการรวบรวม การจัดหา การอ่าน การตีความ การสร้าง การให้บริการ และ
การสวนรักษาสารสนเทศ 
 
การสงวนรักษาและการอนุรักษ์ 
 การสงวนรักษา (Preservation) และการอนุรักษ์ (Conservation) ท้ังสองคําเป็นแนวคิด
ท่ีเก่ียวข้องกัน บุคคลภายนอกหอจดหมายเหตุมักจะใช้สลบั เปลี่ยนกัน แม้ว่าท้ังสองคาํต้องการบรรลุ
วัตถุประสงค์เดียวกัน ต่างเป็นตัวแปรสองตัวที่เกี่ยวข้องกัน “การสงวนรักษา”เป็นสาขาด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ให้ความสําคัญกับการคงไว้และการจัดเก็บใหม่เพ่ือการ
เข้าถึงกลุ่มทรัพยากร เอกสาร และจดหมายเหตุตลอดไป เป็นการศึกษา วินิจฉัย รักษา และป้องกัน
การถูกทําลาย การเสื่อมสภาพ และการได้รบัอันตราย ที่มีต่อบรรดาเอกสารและจดหมายเหตุของ
สถาบันมรดกทางวัฒนธรรม  ส่วนคําว่า “การอนุรักษ์” เป็นการรักษาและการซ่อมแซมเอกสารและ
จดหมายเหตุ เป็นรายการจากที่มีอยู่ทั้งหมด เพ่ือชะลอการเสื่อมสภาพและการได้รับอันตราย และ
จัดทําให้อยูในสภาพดีขึ้นใหม่ให้พร้อมใช้งานได้ เป็นการซ่อมแซมที่เป็นไปตามปกติ ไม่ว่าจดหมายเหตุ
แต่ละรายการท่ีมีการซ่อมแซมขนานใหญ่ หรือว่ามีการซ่อมแซมเพียงเล็กน้อย เปน็จดหมายเหตุท่ีมี
การใช้บ่อย มีความสําคัญทางวัฒนธรรมสูง ที่ต้องนํามาแสดงนิทรรศการ อันเป็นสถานการณ์ท่ีไม่มี
ความแน่นอน ที่อาจทําให้จดหมายเหตุถูกทําลาย ทําให้เสียหายได้ หรือเป็นอันตรายต่อจดหมายเหตุ
อ่ืนได้ 
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 การอนุรักษ์ข้อมูลเป็นการจัดการข้อมูลเชิงรุกและต้องทําอย่างต่อเน่ืองตลอดวงจรชีวิตของ
ข้อมูล Noonan and Chute (2014) กล่าวว่า ผู้ดูแลรักษา ได้แก่ นักจดหมายเหตุและหอจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยมีบทบาทในกระบวนการอนุรักษ์ข้อมูลด้วยเช่นกัน และอธิบายโครงการวิจัยหนึ่ง 
สามารถกําหนดระดับความเกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ข้อมูลของหอจดหมายเหตุและนักจดหมายเหตุได้ 
ข้อค้นพบต่าง ๆ นํามาเป็นบริบทให้กับทฤษฎีและแนวปฏิบัติในงานจดหมายเหตุได้ และเพ่ิมขั้นตอน
ต่าง ๆ ท่ีนักวิชาชีพจะมีบทบาทในการอนุรักษ์ข้อมูล  ปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และ
การนําเสนอลักษณะเฉพาะตัวในงานผ่านการเข้ารหัสอย่างระมัดระวังกบัรายละเอียดของเน้ือหา 
(Loeffelholz, 2014) ขณะเดียวกัน การสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัลเป็นประเด็นท่ีกว้าง มีมุมมองท่ี
สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินดิจิทัล (Oehlerts & Liu, 2013)   
 มีวิธีการหลายวิธีท่ียอมรับกันท่ีชุมชนจดหมายเหตุใช้ในการสงวนรักษาวตัถุท่ีถือกําเนิดจาก
การถ่ายทอดมาจากรุ่นก่อนคือ การสงวนรักษาชุดของบิต การถ่ายโอนเอกสารจากรูปแบบท่ีเก่ากว่า
มาสู่รูปแบบท่ีทันสมัยกว่า และการเลียนแบบเพ่ือให้ซอฟต์แวร์รุ่นต่อมาสามารถปฏิบัติการได้ เพ่ือให้มี
การเข้าถึงในอนาคตได้กับเอกสาร แฟ้มข้อมูลสื่อ และซอฟต์แวร์ท่ีสามารถปฏิบัติการได้ Woods 
(2010) จึงวิจัยบนพ้ืนฐานว่าวิธีการต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถนํามาเช่ือมโยงเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้การ
เข้าถึงกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพสูงโดยไม่ต้องลดกระบวนการงานจดหมาย
เหตุในอนาคตหรือเพ่ิมความเสี่ยงใด ๆ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านเทคนิคส่วนใหญ่
ของการสงวนรักษาและการเข้าถึงเอกสารดิจิทัลโดยกําเนิดที่ได้รับสืบทอดมาน้ัน สามารถจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการประยุกต์เครื่องมือรหัสเปิดที่มีอยู่ในปัจจุบันควบคู่การทําซอฟต์แวร์ให้
เหมาะสมบางประการได้      
 Song (2010) กล่าวว่า ปัญหาการสงวนรักษาสารสนเทศดิจิทัลให้อยู่ได้ในระยะยาวเป็นท่ี
สนใจขององคก์รต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด หนว่ยงานของรัฐ ชุมชนทางวิทยาศาสตร์ และนักวิจัย จึงวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหา 3 ประเด็นที่กําลังอยู่ในระยะวิกฤติสําหรับความม่ันใจในการสงวนรักษาและเข้าถึง
สารสนเทศในอนาคตได้ ประการแรกให้ความสนใจกับความต้องการหลักว่าจะมีวิธีการอย่างไรท่ีจะ
รับประกันว่าสารสนเทศที่สงวนรักษาน้ันครบถ้วนสมบูรณ์ ท่ีโดยท่ัวไปแล้วสารสนเทศดิจิทัล ไม่คงทน
เสียหายง่ายมากเน่ืองจากว่ามีข้อผิดพลาดหลายประการเกิดขึ้นได้ นับต้ังแต่ฮาร์ดแวร์และสื่อตกรุ่น 
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทําหน้าท่ีผิดปรกติ เกิดความผิดพลาดในการทํางาน เกิดความความผิดพลาด
ในด้านความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ประสงค์ร้าย ผู้วิจัยแก้ปัญหานี้โดยใช้เทคนิคเกี่ยวกับ
วิทยาการเข้ารหัสลับที่มีประสิทธิภาพและเคร่งครัด ท่ีจะรบัประกันเนื้อหาท่ีสงวนรักษามีความ
สมบูรณ์ท่ีมีความเป็นไปได้สูงแม้ว่าการอยู่ในสถานที่ถูกมุ่งโจมตีด้วยประสงค์ร้าย ประการท่ีสอง ศึกษา
องค์ประกอบทีส่ําคัญในระบบการสงวนรักษา ได้แก่ การค้นและการกําหนดที่อยู่สารสนเทศ โดยสร้าง
ชนิดของแผนการทําดรรชน ี2 ชนิด คือ แผนการทําดรรชนีท่ีอยู่ และแผนการทําดรรชนีการค้นเนื้อหา
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สมบูรณ์ รวมถึงกําหนดตําแหน่งเวลาไว้ด้วย สําหรับแผนการทําดรรชนีการค้นเน้ือหาสมบูรณ์จัดการ
แก้ปัญหาการปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสนับสนุนการทํางานให้สอดคล้องกับการให้ระดับ
แต้มเม่ือตรงกับบริบทช่ัวคราวในเวลาเดียวกันได้ ประการที่สาม แก้ปัญหาการจัดโครงสร้างข้อมูลท่ี
สัมพันธ์กัน เพ่ือการเข้าถึงและการสํารวจขอ้มูลในอนาคตให้สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
การพิจารณาเน้ือหาบนเว็บที่เช่ือมโยงแผนการวิเคราะห์กบัแผนการท่ีมีองค์ประกอบในรูปแบบกราฟ
หรือแผนภูมิแผนการต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นนําไปทดสอบในสถานการณ์จริงมีความเช่ือถือได้  
 ในการสงวนรักษาให้ความสําคัญกับความถูกต้องของแหลง่และความสมบูรณ์ของเอกสาร 
และการนํากลบัมาใช้อีกด้วยการทําปริทัศน์แหลง่ก่อนจัดเก็บด้วย Roorda and Van Den Heuvel 
(2012) พบว่า หอจดหมายเหตุมีความต้องการท่ีต้องเกิดความสมดุลระหว่างการสงวนรกัษาแหลง่
สารสนเทศที่เช่ือถือได้และการสนับสนุนความพยายามในความร่วมมือด้านผลงานวิชาการดิจิทัล 
นอกจากน้ี การปริทัศน์ยังคงเป็นพาหะท่ียอมรับได้ในการสงวนรักษาและการนําผลงานวิจัยกลับมาใช้
อีก  การสงวนรักษาเป็นภารกิจของหอจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีเกิดมีขึ้นในวงจรจดหมายเหตุดิจิทัล และ
นอกจากน้ียังมีภารกิจอ่ืนอีก  
 
ขอบเขตภารกิจที่ขยายกว้างข้ึน  
 มีความต้องการให้หอจดหมายเหตุดิจิทัลเก็บรักษาข้อมูลการวิจัยดิจิทัล ได้แก่ ข้อมูลจาก
ห้องปฏิบัติการ ท้ังในห้องทดลองและภาคสนาม Turin (2011) กล่าวว่า ความก้าวหน้าในการเข้าถึง
เทคโนโลยีท่ีใช้เอกสารดิจิทัลมีความหมายว่าเป็นการเริ่มต้นงานวิจัยร่วมสมัยไม่ได้เป็นเพียงดิจิทัลโดย
กําเนิดเท่าน้ัน แต่รวมถึงมีการนําเข้าสู่หอจดหมายเหตุอย่างต่อเนื่อง นับว่าเป็นการเริ่มการวิจัยทาง
มนุษยศาสตร์ดิจิทัลท่ีมีการรวบรวม ปกป้อง และเช่ือมโยงข้อมูล ซ่ึงเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อ
ความสัมพันธ์ของเอกสารต่าง ๆ นอกจากน้ีในยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล นักศึกษาบัณฑิตศึกษาต้อง
ได้รับความรู้ในแนวคิดหลักของทฤษฎีและแนวปฏิบัติในงานจดหมายเหตุ รวมถึงการเอ้ือให้มี
ประสบการณใ์นการทํางานกับเอกสารจดหมายเหตุต้นฉบับ (Macknight, 2011) ส่วน Connell 
(2011) ผลสรปุการวิจัยแสดงให้เห็นว่า หอจดหมายเหตุดิจิทัลมีการนําเน้ือหาทั้งท่ีเกี่ยวข้องและ          
ไม่เกี่ยวข้องมาใช้ นอกจากน้ี ยังพบว่า บทความและวิทยานิพนธ์ของนิสติระดับปริญญาตรี มีการ
นํามาใช้บ่อยสุด ซ่ึงนําไปสู่ข้อสรุปท่ีว่า มีความจําเป็นท่ีต้องรวบรวมเน้ือหาจากทุกระดับของ
กระบวนการการศึกษา 
 โดยปกติ หอจดหมายเหตุเก็บรักษาและใหบ้ริการเอกสารท่ีพ้นการคุ้มครองทางลขิสิทธ์ิ  
แต่ก็มีประเด็นทางลิขลิทธ์ิท่ีต้องคํานึงถงึบ้าง โดยเฉพาะขอบเขตเน้ือหาและวัสดุสารสนเทศดิจิทัล           
ท่ีเพ่ิมขึ้น ทําให้นักจดหมายเหตุต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธ์ิด้วย คือ (1) ไม่มีการยกเว้นเรื่อง
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ลิขสิทธ์ิในงานวิชาการ (2) ให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนใหม่
และข้ันตอนสทิธ์ิถือครองโดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานในรูปแบบดิจิทัล และ (3) เผยแพร่ในแหลง่ท่ีมีการ
เข้าถึงแบบเปิด หรือที่สามารถคงสทิธ์ิไว้ได้ และฝากส่งด้วยตนเอง (Smith & Davis, 2013)  ขณะท่ี 
Kim (2011) พบว่า การสร้างความเช่ือถือกับคณาจารย์และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ การสงวน
รักษาดิจิทัลและการจัดการลขิสิทธ์ิในคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบันควรทาํให้มีความเข้มแข็งเพ่ือเพ่ิมการ
มีส่วนร่วมของคณาจารย์  
 ศักยภาพหอจดหมายเหตุดิจิทัลและจดหมายเหตุดิจิทัลสามารถบริการชุมชนได้ โดยการ
เช่ือมประสานการบริหารจดหมายเหตุแบบด้ังเดิมกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทลัเชิงนวัตกรรม
ท่ีมุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมสถาบันและการบรกิารชุมชน (Welch, Hoffius & Fox, 2011)   
 
บทบาทท่ีเปลี่ยนไปของนักจดหมายเหตุ  
 จากขอบเขตหน้าที่และภาระท่ีเพ่ิมขึ้น ทําให้นักจดหมายเหตุต้องมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น 
ท้ังการจัดการงานทางวิชาชีพ งานการสร้างความร่วมมือกับนักวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงงานการ
ให้บริการผู้ใช้ Marty (2014) กล่าวว่า ในโลกอนาคตของวิชาชีพสารสนเทศข้ึนอยู่กับความสามารถ
ของนักวิชาชีพสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม ที่จะอยู่เหนือกว่าขอบเขตเดิม ๆ ระหว่างห้องสมุด          
หอจดหมายเหตุ และพิพิธภณัฑ์ ที่จะตอบสนองความต้องการสารสนเทศในยุคดิจิทลั Lin and 
Hinegardner (2012) กล่าวว่า การจัดให้มีการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่นท้ังท่ีเป็นทรัพยากร
ปัจจุบันและประวัติศาสตร์ผา่นหอจดหมายเหตุนั้น นับว่าเป็นบริการหน่ึงท่ีห้องสมุดควรจัดให้มีขึ้น  
 Lawrimore (2013) กล่าวว่า นักจดหมายเหตุต้องปรับความเข้าใจให้เข้ากับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ นบัต้ังแต่ศัพท์เฉพาะทาง ได้แก ่“Archives” และ “Context” การปรับแนวคิดในการ
จัดการเอกสารจดหมายเหตุท่ีรอดําเนินการที่มีจํานวนมาก (Backlog) ท่ีเรียกว่า “ผลผลิตเพ่ิม แต่
กระบวนการลด” (More Product, Less Process: MPLP) ท่ีนักจดหมายเหตุยังคงไว้ซ่ึงลักษณะการ
ดําเนินการแบบดั้งเดิม และเรียกร้องให้เอาใจใสร่ายละเอียดเพ่ิมขึ้น อันเป็นแนวทางเดียวท่ีจะทําให้
เกิดความม่ันใจว่ายังคงสงวนรักษาและเข้าถึงได้ในอนาคตอันยาวไกล โดยดําเนินการกับกลุ่ม
ทรัพยากรจดหมายเหตุให้ถูกต้องเสียแต่แรกเร่ิม ท่ีนักจดหมายเหตุสร้างเครื่องมือท่ีใช้ขึ้นมานั้น          
ต้องแน่ใจว่าจะไม่จําเป็นต้องแก้ไขภายหลัง เพ่ือให้ได้เกณฑ์การสงวนรักษาท่ีจะช่วยให้ม่ันใจว่ากลุ่ม
ทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุยังคงสามารถค้นพบได้ในอนาคต และจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการสื่อสารต้องพรอ้มที่จะยอมรับท้ังทัศนคติท่ีมีต่อ “ผลผลิตเพ่ิม แต่กระบวนการลด”               
ท่ีเป็นเพียงบรรทัดฐานในการทํางาน แต่ไมใช่เป็นเป้าหมายอุดมคติ ขณะเดียวกันก็ต้องมีทัศนคติท่ีมี
ต่อการพัฒนาแบบคล่องแคล่ว ท่ีต้องการการเปลี่ยนแปลงและงานต้องสามารถปรับตัวได้รวดเร็วตาม
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ความจําเป็นที่มีขึ้น จากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคโรไลน่าเหนือ ณ            
กรีนส์โบโร และงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย เพ่ือการรวบรวม          
สงวนรักษา และจัดให้มีการเข้าถึงเอกสารท่ีมีกําเนิดเป็นดิจิทัลท่ีมีคุณค่าถาวรของมหาวิทยาลัย 
เรียกว่า การจัดการเอกสารท่ีกําเนิดเป็นดิจิทัล เน้นการจัดการในลักษณะการทํางานท่ีคล่องแคล่ว
หมายความว่า ทุกกิจกรรมของนักจดหมายเหตุต้องรวดเร็วกว่าท่ีเคยทํามา จากการถอดบทเรียน  
ระบุว่านักจดหมายเหตุเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สัมมนาผ่านเว็บ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
กิจกรรมการอบรมอ่ืน ๆ เพ่ือเรียนรู้แนวทางปฏิบัติการท่ีดีท่ีสุด มีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือจัดการเอกสารท่ีเป็น
ดิจิทัล และเพ่ือคงไว้ซ่ึงการไหลของงานและแผนการทําเมทาดาทาที่หอจดหมายเหตุอ่ืนได้อนุวัตแล้ว 
น่ันคือ นักจดหมายเหตุต้องจัดการเน้ือหาดิจิทัลโดยกําเนิดที่เข้ามายังหอจดหมายเหตุ หอจดหมาย
เหตุจึงต้องสร้างขึ้นตามแนวปฏิบัติท่ีพัฒนาขึน้มาภายในไม่กี่ทศวรรษทีผ่่านมาน้ี  กับการจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับการพิจารณาอย่างขุดรากถอนโคนกับวิธีการจัดหาและแนว
ทางการเข้าถึง (Carroll, Farr, Hornsby & Ranker, 2011) นอกจากน้ีการสงวนรักษาจดหมายเหตุ 
นักจดหมายเหตุต้องทํางานร่วมมือกับนักเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสร้างส่วนต่อประสานท่ีเป็นมิตรกับผู้ใช้ 
(Hou, Wojcik & Marciano, 2011; Repanovici, 2012) รวมถึงนักวิชาชีพอ่ืน เช่น นักถ่ายภาพ เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดหาและการสงวนรักษาภาพ (Keough & Wolfe, 2012) เป็นต้น 
 
การสร้างเครอืข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัดิจิทัล  
 ในปี พ.ศ. 2548 มีการพัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทย (ศุภวรรณ 
รัตนมุณี, 2548) ครั้งแรก การพัฒนาระบบและชุดคําสั่งใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในขณะนัน้และไม่มีการ
พัฒนาในรูปแบบเครือข่าย เน่ืองจากว่า ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เก่าและมีการเปลี่ยนรุ่นการใช้งาน  
ซ่ึงเป็นปัญหาแก่ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุดิจิทัลในระยะยาว (Woods, 2010) นอกจากน้ีแล้ว  
นักจดหมายเหตุยังต้องทํางานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกับวัสดุสารสนเทศใหม่ เน่ืองจากเงื่อนไขของเวลาที่
เทคโนโลยีตกรุ่นได้รวดเรว็ และความไม่คงที่ของสภาวะแวดล้อมด้านซอฟต์แวร์ท่ีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง อยู่ตลอดเวลา (Au Yeung, 2011) 
 JaJa, Smorul and Song (2009) เสนอแบบจําลองเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการสงวน
รักษาและการเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุท่ีมีอายุยืนยาว แบบจําลองที่สรา้งขึ้นน้ีมีลักษณะเป็น
สถาปัตยกรรมจัดวัตถุเป็นช้ัน ๆ (Object Oriented Architecture) เกี่ยวข้องกับหน่วยย่อยท่ีแต่ละ
หน่วยสามารถเพิ่มขอบเขตได้ท่ีสามารถปรับให้เข้ากับเทคโนโลยี มาตรฐาน และเกณฑ์วิธีได้  โครงร่าง
น้ีมีประสิทธิผลด้านต้นทุนและมีความเป็นลักษณะทั่วไปอย่างมาก ไม่ขึ้นกับสถาปัตยกรรมของ         
หอจดหมายเหตุ สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ในทุกกรณี เช่น การแก้ไขจากผู้ใช้ที ่         
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ไม่หวังดี นอกจากนี้ยังสามารถปรับการเปลี่ยนรูปแบบขอ้มูลและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้เข้ากับ
นโยบายของหอจดหมายเหตุได้  
 นอกจากน้ี JaJa, Smorul and Song (2009) ยังกล่าวถึง ความต้องการหลักของ
โครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุดิจิทัลดังน้ี 1. วัสดุจดหมายเหตุดิจิทัล
แต่ละรายการควรรวมสารสนเทศให้ครบทุกด้าน ได้แก่ เนื้อหา โครงสร้าง บริบท ท่ีมา และการเข้าถงึ 
เพ่ือให้สามารถบํารุงรักษาในระยะยาวได้ และสามารถจัดการวัสดุจดหมายเหตุดิจิทัลได้ตลอดวงจร
ชีวิต  2. การจัดการวิวัฒนาการเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์ และ
สามารถจัดการการตกรุ่นของเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เช่น การตกรุ่นของฟอร์แม็ต  3. การ
จัดการความเส่ียงและกลไกการกู้คืนความสูญเสียท่ีมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเกิดจากการเส่ือมสภาพและ
ความล้มเหลวของเทคโนโลยี หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือเกิดจาก
การทํางานที่ผิดพลาดของมนุษย์ หรือรอยรั่วในความปลอดภัยต่าง ๆ  4. กลไกการค้นคืนท่ีวัสดุ
เอกสารจดหมายเหตุมีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างมีประสทิธิผลท้ังด้านเนื้อหา บริบท และโครงสร้าง
ของวัสดุที่จัดทาํตลอดช่วงอายุการสงวนรักษา  5. มีความสามารถในการกู้คืนสารสนเทศและการ
เข้าถึงและการนําเสนอเนื้อหา ที่เกิดจากการการควบคุมท่ีมีลักษณะอัตโนมัติสําหรับการอนุญาตเข้าถึง
และสิทธ์ิจากเกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต ตลอดอายุวัสดุจดหมายเหตุแต่ละรายการ  6. ความสามารถใน
การปรับขยายอัตราการนําวัสดุจดหมายเหตุข้าสู่ระบบ ศักยภาพและอํานาจในการประมวลผลเพ่ือ
จัดการและสงวนรกัษากลุ่มทรัพยากรจดหมายเหตุท่ีมีความซับซ้อนและแตกต่างกันในขนาดปริมาณ 
ท่ีมาก และเพ่ือจัดการและสงวนรักษาความเร็วที่ผู้ใช้กู้และค้นสารสนเทศคืน  7. ความสามารถท่ีจะ
จัดการการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลากับโครงสรา้งองค์กร การให้บริการ การย้ายที่เก็บ 
การเปลี่ยนวัตถุประสงค์ และการจัดหมวดหมู่ใหม่  
 การพัฒนาระบบเครือข่ายหอจดหมายเหตุดิจิทัลนั้นจําเป็นต้องมีศูนย์กลางท่ีทําหน้าท่ีเป็น
สะพานเช่ือมโยงหอจดหมายเหตุดิจิทัลเข้าด้วยกัน Qiuhui (2010) วิเคราะห์ลักษณะหลักและแบบวิธี
ท่ีเป็นแบบฉบับของการสร้างหอจดหมายเหตุดิจิทัลของศูนย์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ประเทศจีน รวมทั้ง
ฟังช่ันหรือหน้าท่ีสําคัญ 5 ประการ ได้แก่  1. มีความเป็นอิสระแต่มีความสัมพันธ์กัน  2. มีการรวมเข้า
กับระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  3. มีแบบปฏิบัติที่แตกต่างกัน  4. การสร้างท่ีไม่สมดุลกันและ
ความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค และ 5. ศูนย์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสะพานเช่ือมโยงหอ
จดหมายเหตุดิจิทัลและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน หน้าท่ีหลักของศูนย์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
คือ การรับและสงวนรักษาเอกสารท่ีอยู่ในกระแสการปฏิบัติงานที่เกิดจากจากกิจกรรมของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์และจัดให้มีการใช้เอกสารในลักษณะการบันทึกตามเวลาจริง ซ่ึงมีความสําคัญกับการ
เพ่ิมฟังช่ันให้กับหอจดหมายเหตุดิจิทัล นอกจากน้ียังแนะนาํว่า หอจดหมายเหตุดิจิทัลจีนควรสร้างบน
มาตรฐานนานาชาติ ท่ีเรียกช่ือว่า OAIS Reference Model Digital Preservation Management 
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Yuan, Ji and Li (2002) เสนอสาระสําคัญในการออกแบบดังนี้  1. เป้าหมายของระบบไม่เพียงแต่
การออกแบบให้สาขาสามารถจัดการหอจดหมายเหตุได้เท่าน้ัน หากแต่ยังสามารถให้จัดการจดหมาย
เหตุดิจิทัลได้ด้วย  2. ใช้ระบบ J2EE เพ่ือสามารถพัฒนา บํารุงรักษา และปรับปรับระบบให้เป็น
ปัจจุบันด้วย 3. ใช้ภาษามาตรฐาน XML  
 คณะกรรมการระบบสารสนเทศร่วมแห่งสหราชอาณาจักร (the UK Joint Information 
Systems Committee: JISC) กําหนดกรอบงานเพ่ือสร้างและจัดการวัสดุสารสนเทศดิจิทัลเป็น 3 
ด้าน (Beagrie & Carpenter, 2005) ได้แก่ ด้านสถาปัตยกรรม มาตรฐาน และแนวปฏบัิติหรือเกณฑ์
วิธี นอกจากน้ียังให้ใช้ รูปแบบจําลอง Reference Model for Open Archival Information 
Systems (OAIS) เป็นรูปแบบจําลองเชิงแนวคิดในการสร้างและจัดการหอจดหมายเหตุ Yu (2006) 
ศึกษารูปแบบสําหรับห้องสมุดและหอจดหมายเหตุดิจิทัล พบว่า เพ่ือการบูรณาการระบบห้องสมุด
และหอจดหมายเหตุดิจิทัลเข้าด้วยกันได้ จึงควรพัฒนาระบบหลักของห้องสมุดด้วย XML 
(Extensible Markup Language)  เพ่ือให้ได้มาตรฐานการทํารายการ และสามารถทํางานกับ OAI-
PMH (Open Archives Initiative- Protocol for Metadata Harvesting) ได้ เพ่ือการทําสหราย
การและการค้นคืนแบบกระจายได้ 
 Lorist and van der Meer (2001) เสนอมาตรฐาน 4 ประการ ในการสงวนรักษาเอกสาร
ดิจิทัลให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด มาตรฐานดังกล่าวคือ  
 1. มาตรฐานด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ แนวคิด และลําดับขั้นตอนร่วมกัน 
ได้แก่ ISO DIS 15498, AS 4390, DoD 5015.2-STD และ OAIS  
 2. มาตรฐานรูปแบบเอกสาร เพ่ือการสงวนรักษา ได้แก่ PDF และ XML  
 3. มาตรฐานด้านเมทาดาทาเพื่อการสงวนรักษาด้านการเข้าถึง ได้แก่ Dublin core, 
MARC, ISAD (G) และ Z39.50 และ  
 4. มาตรฐานด้านการทํางานร่วมกัน ได้แก่ ODMA, DMA, และ WebDAV 
 Kawano (2008) อธิบายว่ามาตรฐานเมทาดาทาท่ีเป็นประโยชน์และช่วยในการอธิบาย
คุณภาพเน้ือหาดิจิทัล ประกอบด้วย  
 1. MARK 21 formats เป็นการเป็นตัวแทนและสื่อสารเมทาดาทาในลักษณะการอธิบาย
สารสนเทศแต่ละรายการ  
 2. MARKXML เป็นข้อมูล MARK 21 ในโครงสร้าง XML โครงสร้างหน่ึง  
 3. MODS (Metadata Object Description Standard) เป็นการเพ่ิมสมรรถนะของ 
XML สําหรับเมทาดาทาท่ีเลือกจากระเบียน MARK 21 ท่ีใช้งานอยู่ ขณะเดียวกันยังให้คําอธิบาย
ทรัพยากรด้ังเดิม  



13 

 4. MADS (Metadata Authority Description Standard) เป็นการเพ่ิมสมรรถนะของ 
XML สําหรับข้อมูลหลักที่เลือกจากจากระเบียน MARK 21 ขณะเดียวกันยังให้ข้อมูลหลกัด้ังเดิม  
 5. EAD (Encoded Archival Description) เป็นการเพ่ิมสมรรถนะของ XML ออกแบบ
มาเพ่ือการเข้ารหัสความช่วยเหลือในการคน้หา  
 6. METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) เป็นโครงสร้างเพ่ือการ
เข้ารหัสเมทาดาทาในลักษณะการอธิบาย พรรณนา การบริหารจัดการ และโครงสร้าง  
 7. MIX (NISO Metadata for Images in XML) เป็นเค้าร่าง XML เพ่ือการเข้ารหัสหน่วย
ข้อมูลเชิงเทคนิคท่ีมีความจําเป็นในการจัดการกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศภาพดิจิทัล และ  
 8. PREMIS (Preservative Metadata) เป็นพจนานุกรมข้อมูลและเป็นเค้าร่างที่สนบัสนุน 
XML เพ่ือเป็นแกนหลักเมทาดาทาที่ใช้สงวนรักษาวัสดุสารสนเทศดิจิทัล  
 Foster, Benford and Price (2013) กล่าวว่า หอจดหมายเหตุท้องถิ่นต้องทําบทสรุปและ
บรรณนิทัศน์ ระบุให้เห็นคําและศัพท์ท่ีได้จากการวิเคราะห์เน้ือหาและพัฒนาภาษาตามเน้ือหาวิชา 
และทําใหค้รบมุมมองด้านที่แตกต่างของสารสนเทศแต่ละช้ิน  
 โครงการพัฒนาเครือข่ายหอจดหมายเหตุดิจิทัลหลายโครงการยึดแบบจําลอง for Open 
Archival Information Systems (OAIS) เป็นแนวคิด (Qiuhui, 2010; Oltman, van Diessen & 
van Wijngaarden, 2004; Cornish & Bond, 2008; Nielsen, Thirifays & Kejser, 2012) ใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นฐาน (Yuan, Ji & Li, 2002) และใช้เทคโนโลยี Web 2.0 (Ziyu & Haining, 2012; 
Cheng et al., 2010; Samouelian, 2009) เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งปันทรัพยากรจดหมายเหตุ
ดิจิทัล และเพ่ือคุณภาพบริการท่ีเกิดจากการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และชุมชนเครือข่ายต่าง ๆ ซ่ึง 
Crabtree and Donakowski (2006) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง         
หอจดหมายเหตุมี 4 ประการ คือ 1. เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิชาชีพ
จดหมายเหตุ เพ่ิมประสิทธิภาพโดยการสร้างเครือข่ายองคค์วามรู้และกรอบงานร่วมกันเพ่ือให้มี
ปฏสิัมพันธ์และการให้ความรู้ซ่ึงกันและกัน สามารถดําเนินต่อไปได้  2. เพ่ือปรับปรุงความสัมพันธ์กับ
ผู้จัดหาข้อมูลมาให้โดยการสร้างความสามารถของตนให้มีคณุภาพการให้บริการท่ีถาวร  3. เพ่ือให้นัก
จดหมายเหตุสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักพัฒนาชุดคําสั่ง โดยการเพ่ิมความเป็นไปได้ในการ
ระบุอัตลักษณ์ พัฒนา และยอมรับการประยุกต์อย่างกว้างขวางเพ่ือตอบสนองความต้องการและ
รองรับผู้ใช้ท่ีเพ่ิมเป็นทวีคูณ  และ 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและการยอมรับมาตรฐานร่วมกัน และ
เพ่ือปรับปรุงความเป็นไปได้ของการสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล   
 Wollschlaeger, Zabos and Kiefer (2011) กล่าวถึงแนวคิดการสร้างระบบเครือข่าย
การสงวนรักษาดิจิทัลรุ่นต่อไป จะช่วยให้สามารถสงวนรักษาจดหมายเหตุท่ีสร้างเพ่ิมขึ้น และเพ่ือ
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ปรับปรุงบริการที่มีเพ่ือการจัดการ การสงวนรักษา การเพ่ิมปริมาณ และการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล 
เนื่องจากการสือ่สารไร้สาย อุปกรณ์ทุกชนิดเช่ือมต่อและสือ่สารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of 
Things: IoT) เป็นเครือข่ายที่ทําหน้าท่ีและรับภาระหนัก ได้แก่ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศจํานวน
มหาศาล การคํานวณหรือการประมวลผลบนก้อนเมฆ (Cloud Computing) แสดงให้เห็นถึงรูปแบบ
ใหม่ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐานในการจัดให้มีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และข้อมูล (Feng et al., 2011)   
 Ardalan and Feyzbaksh (2011) พบว่า ความสามารถในการให้บริการท่ีมีคุณภาพสงู
ของแต่ละสถาบัน ที่มีสมรรถนะในการทํางานร่วมกัน Gibbs and Colley (2012) ได้อธิบายวิธีการ
สร้างความย่ังยืน ขยายขอบเขต หอจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีสามารถทํางานร่วมกันได้ และการเผยแพร่
ผลงานแบบออนไลน์ การสงวนรักษาดิจิทัล การประมวลผลบนก้อนเมฆด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายนับว่า
เป็นผลจากกลไกการนําส่งบรกิารจากการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีคุ้มค่า โดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด 
(Chandra, Kathing & Kumar, 2013) เครื่องและอุปกรณ์ในเครือข่ายมีลักษณะเคลือ่นท่ีได้ง่าย มี
ความปลอดภัย และตอบสนองการสื่อสารแบบทันทีทันใด ช่วยจัดการแก้ปัญหาความต้องการท่ี
แตกต่างกัน และเป็นข้อสรุปวิธีการแก้ปัญหาให้กับสถาปัตยกรรมที่สามารถทํางานร่วมกันได้โดยการ
ใช้ลักษณะเฉพาะของบริการเว็บ (Web Services) เป็นมาตรฐานพ้ืนฐาน (Kumar, 2011) การ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกันเป็นฐานการให้บริการใหม่ การสร้างแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศระหว่างกันเป็นสัมฤทธิผลของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของศาสตร์การ
บริการและการแลกเปลี่ยนความรู้ (Yang, 2010) การระบุตัวตนภายนอกเป็นการสร้างสิ่งท่ีสมบูรณ์
ให้กับความเป็นส่วนตัว เกณฑ์วิธีท่ีเสนอน้ีมีประโยชน์ท่ีเด่นชัดในด้านความปลอดภัยและประสทิธิภาพ
ในการคํานวณ (Yang et al., 2011) การประมวลผลบนกอ้นเมฆช่วยแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนการจัดเก็บ
ท่ีเพ่ิมมากขึ้น การส่งข้อมูลไปยังแหลง่ภายนอก ฝากเก็บบนก้อนเมฆช่วยลดภาระด้านการบํารุงรักษา 
ประเด็นเรื่องความปลอดภัยใหม่ ๆ ยังมีอยู่หลายประการท่ีจําเป็นต้องศึกษา ทําความเข้าใจและ
แก้ปัญหาใหม่ให้ชัดเจน รวมถึงเรื่องความถูกต้องของข้อมูลท่ีจัดเก็บบนก้อนเมฆด้วย (Sravan, 
Kumar & Saxena, 2011) ส่วนเรื่องการเข้าถึงข้อมูลยังคงทําได้ ไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงช่วยให้การบรรจุแฟ้มข้อมูลขนาดใหญ่จากเครือข่ายท้องถิ่นสามารถนําขึ้นไปจัดเก็บ
ได้ (Tonne, Rybicki, Funk & Gietz, 2013) 
 Kyriaki-Manessi and Dendrinos (2014) ศึกษาการจัดโครงสร้างดิจิทัลของหอจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัยภายในกลุ่ม  ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ของคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน 
องค์ประกอบสาํคัญของกระบวนการเพ่ือความปลอดภัยในการเข้าถึงเน้ือหาข้อมูลจดหมายเหตุ 
พันธกรณีน้ีทําให้ต้องศึกษาศกัยภาพของภววิทยา (Ontology) โดยประกาศให้รู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
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แผนงานการพัฒนาระบบหอจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีกําหนดไว้ในตาราง (Linz, Selden & Briscoe, 
2014)   
 ดังน้ันสิ่งท่ีต้องคํานึงถึงในการพัฒนาเครือข่ายหอจดหมายเหตุดิจิทัล คือ การคงรักษา
เนื้อหาวัตถุ เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนและการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุ
ยืนยาวท่ีสุด และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือสร้างเครือข่าย การทํางาน แนวทางหรือวิธีการเพ่ือลดต้นทุน
การสงวนรักษาและพ้ืนที่จัดเก็บ  
 



บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการศึกษาแบบเดลฟาย เพ่ือให้ได้ฉันทา
มติการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทย ด้านเทคโนโลยี มาตรฐาน 
และแนวทางการปฏิบัติท่ีควรมีร่วมกัน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 4 รอบ ด้วย
วิธีการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์โทรสาร หรือการสัมภาษณ์เพ่ิมเติมทาง
โทรศัพท์ จากกลุ่มผู้อภิปรายหลัก (Panelist) 3 กลุ่ม คือ กลุ่มนักวิชาการและผู้เช่ียวชาญ กลุ่ม
ผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติการและรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีขั้นตอนการ
ดําเนินการ (Hsu & Sandford, 2007, pp. 1-8; Okoli & Pawlowski, 2004, pp. 15-29; Kalb, 
Lazaridou, Pinsent & Trier, 2013) ดังน้ี  
 1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2. กําหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นหน่วยศึกษาในแต่ละกลุ่มผู้อภิปรายหลัก กลุ่มละ 20-25 คน 
 3. พัฒนาข้อถามการวิจัย จําแนกข้อถามเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านระบบสารสนเทศดิจิทัล            
ที่ใช้ในปัจจุบัน ด้านเทคโนโลยี มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติท่ีควรใช้ร่วมกันสําหรับการพัฒนา
เครือข่ายหอจดหมายเหตุดิจิทัล และด้านการสร้างเครือขา่ยบุคคล คือ เครือข่ายระหวา่งนักจดหมาย
เหตุด้วยกัน ระหว่างนักจดหมายเหตุและนักพัฒนาระบบ 
 4. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังน้ี 
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ระยะท่ี 1 เพ่ือการระดมสมอง 
- ระยะนี้ต้องยังไม่ให้ผู้เช่ียวชาญรู้จักผู้เช่ียวชาญอื่น  
- แบบสอบถามรอบท่ี 1 ให้ผู้เช่ียวชาญแจงองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง โดยท่ียังไม่ต้องจัดลําดับ จาก
คําถามเปิด  
- นําข้อมูลท่ีได้รับกลับคืนมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้มีโครงสร้างท่ีดีเหมาะสม เพ่ือใช้เป็น
แบบสอบถามในรอบที่ 2 ต่อไป คัดประเด็นท่ีซํ้ากันออก และคําท่ีมีความหมายเดียวกันใช้คําศัพท์
เดียวกัน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่ 2 ข้อมูลท่ีได้รับกลับคืนจากรอบนี้ เป็นการจัดอันดับความสําคัญของ
แต่ละรายการจากผู้อภิปราย มีทั้งเห็นและไม่เห็นด้วยด้วยกับการจัดอันดับ พร้อมหลักการและ
เหตุผลประกอบ ผลที่ได้จากรอบน้ีเพ่ือเริ่มสร้างฉันทามติให้กับผู้เกี่ยวขอ้ง 

 
  
 

ระยะท่ี  2 เพ่ือทําให้ขอบเขตแคบลง 
- จัดกลุ่มผู้ร่วมอภิปรายเป็น 3 กลุ่ม   
- เก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ี 3 จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสรุป การจัดอันดับพร้อมเหตุผล เพ่ือให้ผู้
ร่วมอภิปรายปรับปรุงแก้ไขการตัดสินใจใหม่ จะได้ระดับฉันทามติตามท่ีคาดหวัง 
- ผู้เช่ียวชาญเลือกองค์ประกอบท่ีจําเป็น 10 องค์ประกอบในแต่ละด้าน หรือเลือกองค์ประกอบท่ี
มีค่าเกินกว่าร้อยละ 50  

 
 
 

ระยะท่ี  3 เพ่ือจัดอันดับ 
- เก็บรวบรวมข้อมูลรอบท่ี 4 ซ่ึงเป็นรอบสุดท้าย รอบน้ีผู้วิจัยจัดทํารายการข้อถามท่ีตกค้าง
พร้อมจัดลําดับก่อนหลัง ให้ขอ้มูลความคิดเห็นส่วนน้อยไปด้วย และจัดทาํรายการข้อถามท่ี
บรรลุถึงฉันทามติ ส่งไปให้ผู้อภิปรายร่วมแก้ไขขั้นสุดท้าย 
- คํานวณค่าเฉล่ียอันดับของแต่ละรายการ 
- ประเมินผลฉนัทามติแต่ละด้าน โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องของเคนดอล 
- แลกเปลี่ยนขอ้มูลย้อนกลับกบัผู้อภิปรายร่วมและให้จัดอันดับใหม่ 
- ให้มีการแก้ไขซํ้าจนฉันทามติลงตัว   
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 5. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องของเคนดอล (Kendall's coefficient of concordance) 
 6. สรุปผลและรายงาน 



บทที่ 4 
วิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการศึกษาแบบเดลฟาย เพ่ือให้ได้ 
ฉันทามติการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทย จากข้อคําถามที่
พัฒนาขึ้นได้จัดส่งใหผู้้เช่ียวชาญจํานวน 5 ราย  ให้พิจารณาและลงความเห็นของในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
วิชาชีพรอบท่ี 2 สามารถจัดเป็นประเภท และจัดอันดับตามค่าเฉล่ียในแต่ละด้าน คือ (1) วัตถุประสงค์ 
(2) หน้าท่ี (3) ระบบสารสนเทศ (4) มาตรฐานสถาปัตยกรรม (5) มาตรฐานระบบ และ (6) เทคโนโลยี  
ผลการวิเคราะห์มี ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 วัตถุประสงค ์
 
ลําดับ รายการ จํานวน

ผู้ตอบ 
(N) 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 

1 วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอ
จดหมายเหตุ คือ (1) เพ่ืออํานวยความสะดวก
ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิชาชีพจดหมาย
เหตุ เพ่ิมประสิทธิภาพโดยการสร้างเครือข่ายองค์
ความรู้และกรอบงานร่วมกันเพ่ือให้การ
ปฏิสัมพันธ์และการให้ความรู้ซ่ึงกันและกันดําเนิน
ต่อไปได้ 

4 4.29 .90 1 

2 วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอ
จดหมายเหตุ คือ (3) เพ่ือให้นักจดหมายเหตุสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับนักพัฒนาชุดคําสั่ง โดย
การเพ่ิมความเป็นไปได้ในการระบุอัตลักษณ์ 
พัฒนา และยอมรับการประยุกต์อย่างกว้างขวาง
เพ่ือตอบสนองความต้องการและผูใ้ช้ท่ีเพ่ิมเป็น
ทวีคูณ 

4 4.27 .77 2 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุเพ่ือ
ช่วยให้นักจดหมายเหตุสร้างกรอบงานร่วมกัน และพัฒนางานร่วมกับนักพัฒนาชุดคําสั่งได้  
 
ตารางท่ี 2 หน้าท่ี  
 
ลําดับ รายการ จํานวน

ผู้ตอบ 
(N) 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 

1 นักจดหมายเหตุต้องทํางานท่ีรวดเร็วย่ิงขึ้นกับวัสดุ
สารสนเทศใหม่ เน่ืองจากความไม่คงท่ีท่ีมีใน
สภาวะแวดล้อมของซอฟต์แวร์ท่ีมีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา 

3 2.33 0.58 1 

2 หน้าท่ีท่ีเพ่ิมขึ้นของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ดิจิทัลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คือ การสงวนรักษา
วัสดุจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุยาวนาน ท่ี
สามารถเข้าถึงได้ในอนาคต (Long-term Digital 
Preservation) 

3 2.33 0.58 1 

 
 ตารางท่ี 2 พบว่า หน้าท่ีสําคัญของนักจดหมายเหตุในบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารคือ การทํางานท่ีรวดเร็วให้ทันการเปลี่ยนแปลงให้สามารถ
สงวนรักษาวัสดุจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุยาวนาน ท่ีสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต 
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ตารางท่ี 3 ระบบสารสนเทศ 
 
ลําดับ รายการ จํานวน

ผู้ตอบ 
(N) 

ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 

1 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอ
จดหมายเหตุดิจิทัลคือ (4) กลไกการค้นคืนที่วัสดุ
เอกสารจดหมายเหตุมีความถูกต้องสมบูรณ์อย่าง
มีประสิทธิผลท้ังด้านเน้ือหา บริบท และโครงสร้าง
ของวัสดุท่ีจัดทาํตลอดช่วงอายุการสงวนรักษา 

4 4.38 .92 1 

2 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอ
จดหมายเหตุดิจิทัลคือ (5) มีความสามารถในการ
กู้คืนสารสนเทศและการเข้าถงึและการนําเสนอ
เน้ือหา ท่ีเกิดจากการการควบคุมท่ีมีลักษณะ
อัตโนมัติสําหรับการอนุญาตเข้าถึงและสิทธ์ิจาก
เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต ตลอดอายุวัสดุจดหมายเหตุ
แต่ละรายการ 

4 4.38 .92 1 

3 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอ
จดหมายเหตุดิจิทัลคือ (6) ความสามารถในการ
ปรับขยายอัตราการนําวัสดุจดหมายเหตุเข้าสู่
ระบบ ศักยภาพและอํานาจในการประมวลผลเพ่ือ
จัดการและสงวนรักษากลุ่มทรัพยากรจดหมาย
เหตุท่ีมีความซับซ้อนและแตกต่างกันในขนาด
ปริมาณที่มาก และเพ่ือจัดการและสงวนรักษา
ความเร็วท่ีผู้ใช้กู้และค้นสารสนเทศคืน 

4 4.38 .80 1 

4 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอ
จดหมายเหตุดิจิทัลคือ (7) ความสามารถท่ีจะ
จัดการการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดเวลา
กับโครงสร้างองค์กร การให้บริการ การย้ายท่ีเก็บ 
การเปล่ียนวัตถุประสงค์ และการจัดหมวดหมู่ใหม่

4 4.38 .80 1 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ลําดับ รายการ จํานวน
ผู้ตอบ 
(N) 

ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 

5 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอ
จดหมายเหตุดิจิทัลคือ (3) การจัดการความเสี่ยง
และกลไกการกู้คืนความสูญเสียท่ีมีประสทิธิผล ไม่
ว่าจะเกิดจากการเสื่อมสภาพและความล้มเหลว
ของเทคโนโลยี หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น 
อัคคีภัย อุทกภยั วาตภัย หรือเกิดจากการทํางาน
ท่ีผิดพลาดของมนุษย์ หรือรอยรั่วในความ
ปลอดภัยต่าง ๆ 

4 4.36 .90 2 

 
 ตารางท่ี 3 ระบบสารสนเทศของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลท่ีต้องการร่วมกันต้อง
มีลักษณะที่  เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล (1) สามารถค้นคืนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) ตลอด
อายุของการสงวนรักษา (2) สามารถกู้คืนและเข้าถึงได้ ที่สามารถเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอด
อายุเอกสาร (3) สามารถนําข้าระบบได้จํานวนมากด้วยวิธีการประมวลผลที่มีประสิทธิผลและ
ประสทิธิภาพ (4) สามารถปรับเปลี่ยนได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และ (5) สามารถ
กู้คืนจากความสูญเสีย เช่น ภัยพิบัติ ได้     
 
ตารางท่ี 4 มาตรฐานสถาปัตยกรรม 
 
ลําดับ รายการ จํานวน

ผู้ตอบ 
(N) 

ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 

1 มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มี
อายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (1) มาตรฐาน
ด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ แนวคิด 
และลําดับขั้นตอนร่วมกัน ด้วย AS 4390 

4 4.10 .83 1 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
 
ลําดับ รายการ จํานวน

ผู้ตอบ 
(N) 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 

2 มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มี
อายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (1) มาตรฐาน
ด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ แนวคิด 
และลําดับขั้นตอนร่วมกัน ด้วย DoD 5015.2-
STD 

4 4.10 .83 1 

3 มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มี
อายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (2) มาตรฐาน
รูปแบบเอกสาร เพ่ือการสงวนรักษา ได้แก่ PDF 

4 4.05 .86 2 

4 มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มี
อายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (1) มาตรฐาน
ด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ แนวคิด 
และลําดับขั้นตอนร่วมกัน ด้วย ISO DIS 15498 

4 4.00 .77 3 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุยืน
นานอย่างไม่มีกําหนด ด้วยการดําเนินการตามมาตรฐาน AS 4390 หรือมาตรฐาน DoD 5015.2-STD 
 
ตารางท่ี 5 มาตรฐานระบบ 
 
ลําดับ รายการ จํานวน

ผู้ตอบ 
(N) 

ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 

1 เพ่ือความร่วมกันของระบบเครือข่าย เกณฑ์วิธี 
(Protocol) เป็นส่ิงท่ีต้องคํานึงถึงในการสร้าง
เครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

3 3.67 0.58 1 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 
ลําดับ รายการ จํานวน

ผู้ตอบ 
(N) 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 

2 เพ่ือความร่วมกันของระบบเครือข่าย 
สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งท่ีต้อง
คํานึงถึงในการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

3 3.67 0.58 1 

 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า เครือข่ายที่สามารถทํางานร่วมกันได้ สิ่งท่ีเครือข่ายหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัลให้ความสําคัญ คือ เกณฑ์วิธี (Protocol) และสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ 
 
ตารางท่ี 6 เทคโนโลยี 
 
ลําดับ รายการ จํานวน

ผู้ตอบ 
(N) 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 

1 หอจดหมายเหตุดิจิทัลควรสร้างบนพ้ืนฐาน
นานาชาติ ท่ีเรียกว่า Open Archival 
Information Systems (OAIS) 

4 4.33 .97 1 

2 ควรบูรณาการระบบห้องสมุดและหอจดหมาย
เหตุดิจิทัลเข้าด้วยกันได้ ด้วยการพัฒนาระบบ
หลักของห้องสมุดด้วย XML (Extensible 
Markup Language) เพ่ือให้ได้มาตรฐานการทํา
รายการ และสามารถทํางานกับ OAI-PMH 
(Open Archives Initiative-Protocol for 
Metadata Harvesting) ได้ เพ่ือการทําสหราย
การและการคน้คืนแบบกระจายได้ 

4 4.09 .83 2 
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 จากตารางท่ี 6 พบว่า การสร้างหอจดหมายเหตุดิจิทัลควรสร้างบนพ้ืนฐานเรียกว่า Open 
Archival Information Systems (OAIS) และสามารถบูรณาการเข้ากับระบบห้องสมุด หากห้องสมุด
พัฒนาระบบหลักด้วย XML (Extensible Markup Language) เพราะสามารถทํางานกับ OAI-PMH 
(Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) ได้ 
 
 ข้อมูลจากตารางท่ี 1 ถึง 6 เป็นผลที่ได้จากการคัดรายการที่ผู้เช่ียวชาญจํานวน 4 คน            
ลงมติ ให้ค่าเฉลี่ยอับดับสูง ดังนี้  
 (1) ตารางที่ 1 คัดเฉพาะอับดับ 1 และ 2 จํานวน 2 รายการ 
 (2) ตารางที่ 2 คัดเฉพาะอันดับ 1 จํานวน 2 รายการ 
 (3) ตารางที่ 3 คัดเฉพาะอันดับ 1 และ 2 จํานวน 5 รายการ 
 (4) ตารางที่ 4 คัดเฉพาะอันดับ 1 จํานวน 2 รายการ 
 (5) ตารางที่ 5 คัดเฉพาะอันดับ 1 จํานวน 2 รายการ 
 (6) ตารางที่ 6 คัดเฉพาะอันดับ 1 และ 2 จํานวน 2 รายการ 
 เม่ือผู้เช่ียวชาญทั้ง 4 คน ได้พิจารณาและให้มติจากข้อคําถามที่จัดส่งไป แล้วนําผลมาหา 
ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องของเคนดอล (Kendall's coefficient of concordance) พบว่า มี
ความสอดคล้อง .049 ท่ีค่านัยสําคัญทางสถิติ .05  สรุปรายการที่ขอมติจากผู้เช่ียวชาญในรูปแบบ
บันทึกมติ ดังน้ี  
 1. วัตถุประสงค์ คือ วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุเพ่ือ
ช่วยให้นักจดหมายเหตุสร้างกรอบงานร่วมกัน และพัฒนางานร่วมกับนักพัฒนาชุดคําสั่งได้ 
 2. หน้าท่ี คือ หน้าท่ีสําคัญของนักจดหมายเหตุในบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือ การทํางานท่ีรวดเร็วให้ทันการเปลี่ยนแปลงให้สามารถสงวน
รักษาวัสดุจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุยาวนาน ท่ีสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต 
 3. ระบบสารสนเทศ คือ ระบบสารสนเทศของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่
ต้องการร่วมกันต้องมีลักษณะที่เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล (1) สามารถค้นคืนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
(Integrity) ตลอดอายุของการสงวนรักษา (2) สามารถกู้คืนและเข้าถึงได้ ท่ีสามารถเผยแพร่ผ่าน
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดอายุเอกสาร (3) สามารถนําข้าระบบได้จํานวนมากด้วยวิธีการประมวลผลท่ีมี
ประสทิธิผลและประสิทธิภาพ (4) สามารถปรับเปลี่ยนได้กับสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 
และ (5) สามารถกู้คืนจากความสูญเสีย เช่น ภัยพิบัติ ได้ 
 4. มาตรฐานสถาปัตยกรรม คือ มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลให้
มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ด้วยการดําเนินการตามมารฐาน AS 4390 หรือมาตรฐาน DoD 
5015.2-STD 
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 5. มาตรฐานระบบ คือ เครือข่ายที่สามารถทํางานร่วมกันได้ สิ่งท่ีเครือขา่ยหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัลให้ความสําคัญ คือ เกณฑ์วิธี (Protocol) และสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ 
 6. เทคโนโลยี คือ การสร้างหอจดหมายเหตุดิจิทัลควรสร้างบนพ้ืนฐานเรียกว่า Open 
Archival Information Systems (OAIS) และสามารถบูรณาการเข้ากับระบบห้องสมุด หากห้องสมุด
พัฒนาระบบหลักด้วย XML (Extensible Markup Language) เพราะสามารถทํางานกับ OAI-PMH 
(Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 เครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัดิจิทัลด้านการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิชาการ  
     ประสบการณ์ 
 
 จากภาพท่ี 3  พบว่า (1) หอจดหมายเหตุท่ีเป็นแกนในการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการและ
ประสบการณ์ คือ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์
มหาวิทยาลัยมหิดล หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล และหอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2) หอจดหมายเหตุท่ีรับการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการและ
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ประสบการณ์ คือ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพา หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
หอประวัติและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ โครงการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศูนย์สารสนเทศภาคเหนือ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้                 
(3) หอจดหมายเหตุท่ีเป็นท้ังแกนและรับการเปลี่ยนแปลง คือ กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ 
สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  4  เครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้านความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
 
 จากภาพท่ี  4 พบว่า (1) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยท่ีให้ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น 
การประชุม คือ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต, หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล งานมัลติมีเดีย            
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคําแหง, หอจดหมายเหตุและ



28 

พิพิธภัณฑ์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล (2) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยที่รับความร่วมมือในเชิงภาคี 
เช่น การประชุม คือ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้               
ศูนย์สารสนเทศภาคเหนือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ
ข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยบูรพา หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โครงการจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและ
สารนิเทศท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ (3) หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยท่ีทั้งให้และรับความ
ร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม คือ งานจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หอประวัติและ
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มภารกิจ
พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่  5  เครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้านการส่งต่อข่าวสาร 
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 จากภาพท่ี 5 พบว่า หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลท่ีเป็นศูนย์ด้านการส่งต่อข่าวสาร 
คือ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต หอประวัติและจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6  เครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลติดต่อกันด้วยความคุ้นเคย ชอบพอกัน 
 
 จากภาพท่ี 6 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลให้ข้อมูลด้านการติดต่อกันด้วยเหตุผล
ความคุ้นเคย ชอบพอกัน คือ หอจดหมายเหตุและพิพิธภณัฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล หอจดหมายเหตุ
และพิพิธภัณฑศ์ิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

    
 จากการวิจัยเร่ือง การสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทย
จากมุมมองของผู้เช่ียวชาญ: การวิเคราะห์โดยการศึกษาแบบเดลฟาย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. วัตถุประสงค์ คือ วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุเพ่ือ
ช่วยให้นักจดหมายเหตุสร้างกรอบงานร่วมกัน และพัฒนางานร่วมกับนักพัฒนาชุดคําสั่งได้ 
 2. หน้าท่ี คือ หน้าท่ีสําคัญของนักจดหมายเหตุในบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือการทํางานท่ีรวดเร็วให้ทันการเปลี่ยนแปลงให้สามารถสงวน
รักษาวัสดุจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุยาวนาน ท่ีสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต 
 3. ระบบสารสนเทศ คือ ระบบสารสนเทศของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่
ต้องการร่วมกันต้องมีลักษณะที่  เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล (1) สามารถค้นคืนได้อย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ (Integrity) ตลอดอายุของการสงวนรักษา (2) สามารถกู้คืนและเข้าถึงได้ ท่ีสามารถเผยแพร่
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอดอายุเอกสาร (3) สามารถนําข้าระบบได้จํานวนมากด้วยวิธีการประมวลผลท่ี
มีประสิทธิผลและประสทิธิภาพ (4) สามารถปรับเปลี่ยนได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ 
และ (5) สามารถกู้คืนจากความสูญเสีย เช่น ภัยพิบัติ ได้ 
 4. มาตรฐานสถาปัตยกรรม คือ มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลให้
มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ด้วยการดําเนินการตามมารฐาน AS 4390 หรือมาตรฐาน DoD 
5015.2-STD 
 5. มาตรฐานระบบ คือ เครือข่ายที่สามารถทํางานร่วมกันได้ สิ่งท่ีเครือขา่ยหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัลคือ เกณฑวิ์ธี (Protocol) และสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ 
 6. เทคโนโลยี คือ การสร้างหอจดหมายเหตุดิจิทัลควรสร้างบนพ้ืนฐานเรียกว่า Open 
Archival Information Systems (OAIS) และสามารถบูรณาการเข้ากับระบบห้องสมุด หากห้องสมุด
พัฒนาระบบหลักด้วย XML (Extensible Markup Language) เพราะสามารถทํางานกับ OAI-PMH 
(Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) ได้ 
 ด้านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกนัของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลน้ัน หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัลท่ีมีบทบาทสําคัญทั้งด้านการแลกเปลีย่นแนวคิด วิชาการ และประสบการณ์   
ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม การส่งต่อข่าวสาร และการติดต่อกันด้วยเหตุผลความคุ้นเคย 
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ชอบพอกัน ได้แก่ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต หอจดหมายเหตุและพิพธภัณฑ ์
มหาวิทยาลัยมหิดล หอจดหมายเหตุและพิพธภัณฑ์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการค้นพบสามารถอภิปรายผลกับการคน้พบอ่ืน ๆ ท่ีผ่านมา ดังน้ี 
 หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล  
 1. วัตถุประสงค์ คือ วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุเพ่ือ
ช่วยให้นักจดหมายเหตุสร้างกรอบงานร่วมกัน และพัฒนางานร่วมกับนักพัฒนาชุดคําสั่งได้ 
 หอจดหมายเหตุดิจิทัลไม่ได้สถานที่จัดเก็บสารสนเทศดิจิทัลท่ีเป็นหน่วยจัดเก็บท่ีปิดตาย 
(Object) แต่เป็นหน่วยท่ีต้องมีการรักษาและทํานุบํารุง ท่ีต้องการการอนุรักษ์สารสนเทศดิจิทัลด้วย
การทําให้มีความย่ังยืน การประเมินคุณค่า การคัดเลือก การจัดหา การเจริญเติบโต การพัฒนา    
การเผยแพร่ การจัดการ และการควบคุม เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน เช่ือมต่อและทํางานร่วมกัน และ
ประมวลผลระหว่างกันได้ จากภาษาชุดคําสั่งและเทคโนโลยีแบบด้ังเดิมท่ีตกรุ่น ซ่ึงเป็นปัญหาของ   
การบริหารหอจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีความย่ังยืน การสงวนรักษาและการสร้างให้เป็นหน่วยเก็บถาวร
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาในอนาคตโดยคํานึงถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แบบด้ังเดิม ต้องปรับ
วิธีการอนุรักษ์สารสนเทศดิจิทัลจากการสงวนรักษา เป็นวิธีการและกระบวนการของสารสนเทศท่ี   
ทําหน้าที่และทํางานร่วมกับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ (Interoperability) บนมาตรฐานเว็บเดียวกัน 
นอกจากน้ีการอนุรักษ์ยังจําเป็นต้องตอบโจทย์กระบวนการทํางานของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล            
ให้สามารถถ่ายโอนไปยังพ้ืนที่ใหม่และบูรณาการได้กับแนวปฏิบัติของสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีความ
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Torres (2017) 
 2. หน้าท่ี คือ หน้าท่ีสําคัญของนักจดหมายเหตุในบริบทของการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรวดเร็ว คือ การทํางานที่รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้สามารถสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุยาวนาน และสามารถเข้าถึงได้ใน
อนาคตโดยคํานึงถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลด้วย ดังเช่น 
มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ เช่น Harvard, Yale, Duke, Stanford, และ Oxford ได้พัฒนาระบบใน
แนวทางท่ีจะเปิดให้บริการเข้าถึงสารสนเทศดิจิทัลแบบสาธารณะ แต่ยังมีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัว
ของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีมีการรับฝาก (Morrissey & Kenderes, 2018, pp. 293-294) 
 3. ระบบสารสนเทศ คือ ระบบสารสนเทศของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลทีจ่ะ
ดําเนินงานร่วมกันควรมีลักษณะ  ดังน้ี (1) สามารถค้นคืนได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) ตลอด
อายุของการสงวนรักษา (2) สามารถกู้คืนและเข้าถึงได้ ที่สามารถเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอด
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อายุเอกสาร (3) สามารถนําเข้าระบบได้จํานวนมากด้วยวิธีการประมวลผลที่มีประสิทธิผลและ
ประสทิธิภาพ (4) สามารถปรับเปลี่ยนได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และ (5) สามารถ
กู้คืนจากความสูญเสียได้ เช่น ภัยพิบัติ  
 จากงานวิจัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์บิต (BitCurator) เป็น
ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ร่วมกันท้ังห้องสมุด หอจดหมายเหตุ และพิพิธภัณฑสถาน ท้ังการให้บริการและวิธีการ
ท่ีสามารถตอบสนองผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพและผู้ใช้บริการได้ดี (Lee & Woods, 2017) การสงวน
รักษาสารสนเทศดิจิทัล (Digital Preservation) เพ่ืออนาคต ต้องมีการออกแบบโมเดลจากการศึกษา
ท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติอย่างรัดกุม โดยประยุกต์วิธีการ การประมวลผล และหลกัการที่มีอยู่
ในปัจุบัน (Maemura, Moles & Becker, 2017) รวมถึงต้องมีแผนรองรับด้านภัยพิบัติสําหรับ              
หอจดหมายเหตุดิจิทัลซ่ึงจะมีมุมมองท่ีซับซ้อนกว่าแผนรองรับด้านภัยพิบัติสําหรับทรัพยากร
สารสนเทศแบบดั้งเดิม (Traditional Collection)  จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทําให้ทรัพยากร
สารสนเทศดิจทัิลมีจํานวนเพ่ิมขึ้น ท้ังท่ีเป็นสารสนเทศดิจิทัลโดยกําเนิด (Born-digital Items) และ
สารสนเทศทีแ่ปลงผันเป็นดิจิทัล (Digitization)  ทําให้การวางแผนรองรบัด้านภัยพิบัติต้องมีลักษณะ 
ท่ีเน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ  การวางแผนรองรับภัยพิบัติเป็นสิ่งจําเป็นสาํหรับนโยบาย
และกระบวนการภายในองค์กร ซ่ึงกระทบต่อกิจกรรมการสงวนรักษาตามพันธกิจขององค์กร ท่ีจะ
สร้างความเช่ือม่ันศรัทธา  กิจกรรมและแผนดําเนินงานด้านภัยพิบัติและการจัดการความเสี่ยงเป็น
กิจกรรมเพ่ือให้การสงวนรักษาวัสดุสารสนเทศดิจิทัลมีอายุยืนยาว (Frank, 2017)   
 4. มาตรฐานสถาปัตยกรรม คือ มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลให้
มีอายุยืนยาวอย่างไม่มีกําหนด ด้วยการดําเนินการตามมาตรฐาน AS 4390 หรือมาตรฐาน DoD 
5015.2-STD 
 มาตรฐานหอจดหมายเหตุดิจิทัลต้องสร้างบนมาตรฐานสากล ISO15489 เช่น มาตรฐาน 
AS 4390 (the Australian Records Management Standard) ท่ีนําเอาวิธีการความต่อเนื่อง 
(Continuum Approach) นํามาใช้เพ่ือจัดการเอกสารจดหมายเหตุ ซ่ึงเป็นมาตรฐานแรกของโลก 
(McKemmish, 2017) สําหรบัมาตรฐาน  DoD 5015.2-STD มีความเห็นท้ังสอดคล้องและความเห็น
ท่ีต่างกัน  ซ่ึงขึ้นอยู่กับความต้องการพ้ืนฐานในการจัดเก็บเอกสารท่ีแตกต่างกัน  มาตรฐานและ            
แนวปฏิบัติท่ีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ออกแบบมาตรฐานสําหรับซอฟต์แวร์การจัดการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ท่ีพัฒนาจากมาตรฐานการจัดการเอกสาร ISO 15489 (Gilliland et al., 
2017) และมีการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารลับตามมาตรฐานสากล DoD 5015.2-STD (홍덕용, 
2017) 
 5. มาตรฐานระบบ คือ สิ่งท่ีเครือข่ายหอจดหมายเหตุระบุเพ่ือจะสามารถทํางานร่วมกันได้ 
คือ เกณฑ์วิธี (Protocol) และสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ 
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 นักจดหมายเหตุมีแนวปฏิบัติ  ประเมินคุณค่าเอกสาร สงวนรักษา และให้บริการเอกสาร
จดหมายเหตุ โดยใช้ทฤษฎีจดหมายเหตุและวิธีการท่ีพัฒนาเพ่ือใช้กับเอกสารจดหมายเหตุ อย่างไร          
ก็ตาม การสร้างและการนํามาใช้เอกสารดิจิทัลตามแนวโน้มทางสังคมและอุตสาหกรรมและตาม
วิธีการของคอมพิวเตอร์และข้อมูล ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการทางจดหมายเหตุน้อยมาก วิธีการใหม่
เป็นวิธีการข้ามระหว่างศาสตร์ท่ีมีการประยุกต์วิทยาการคอมพิวเตอร์กับทฤษฎแีละวิธีการทาง
จดหมายเหตุ และเสนอวิธีการท่ีเรียกว่า Computational Archival Science (CAS) (Marciano              
et al., 2018)   
 6. เทคโนโลยี คือ การสร้างหอจดหมายเหตุดิจิทัลควรสร้างบนพ้ืนฐานเรียกว่า Open 
Archival Information Systems (OAIS) และสามารถบูรณาการเข้ากับระบบห้องสมุดหากห้องสมุด
พัฒนาระบบหลักด้วย XML (Extensible Markup Language) เพราะสามารถทํางานกับ OAI-PMH 
(Open Archives Initiative-Protocol for Metadata Harvesting) ได้ 
 The OAIS Reference Model เป็นโมเดลที่สนับสนุนการเป็นกรอบงานเพ่ือความเข้าใจ
องค์ประกอบและความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างหน่วยเก็บดิจิทัลถาวร (Digital Archiving)          
ทําหน้าที่เป็นตัวช้ีนําให้กับระบบที่มีการสร้างแนวคิดและขัน้ตอนการพัฒนา เพ่ือแก้ปัญหาความ
ต้องการการสงวนรักษาในระดับนามธรรม เป็นตัวแบบที่มีประโยชน์ในการช่วยสร้างตัวแทน
องค์ประกอบทีท่ําหน้าท่ีตามท่ีต้องการในระดับของระบบที่ซับซ้อนเพ่ือแก้ปัญหาการแบ่งปันความ
ต้องการในวงกว้าง นอกจากน้ียังสนับสนุนวิธีการสร้างหน่วยย่อยให้กับแต่ละองค์ประกอบของระบบ 
เป็นตัวแบบที่ไม่เน้นเฉพาะการออกแบบหรือการอนุวัตระบบเท่าน้ัน แต่มีอุปสรรคบางประการเกิดขึน้
ขณะออกแบบระบบ คือ (1) ระบบเด่ียวกับระบบที่มีระบบหลากหลาย (2) ระบบที่มีแนวโน้มเป็น
ระบบเดียวกันท่ัวโลก (3) การสงวนรักษากบัการเปิดเผยและการเผยแพร่ อย่างไรก็ตาม  The OAIS 
Reference Model เป็นโมเดลที่ต้องการระบบเด่ียวเพ่ือทําให้ทุกฟังก์ช่ันหรือการทําหน้าท่ีในระบบ
ทํางานได้ หากทําได้ก็ไม่ควรทําเป็นระบบเด่ียว ๆ เพ่ือหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้ 
(Wilson, 2017, p. 6) เพราะ OAI-PMH จะช่วยแจกจ่ายหรือกระจายขอ้มูล Amorim et al., 2017, 
p.9)  ระบบการสร้างหน่วยความจําถาวรสามารถเริ่มกระบวนการถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัลเข้าสู่ห้องสมุด
ส่ืออ่ืน ๆ ได้ ระบบสามารถทํางานได้ครบถ้วนต้ังแต่การจัดเก็บและค้นคืนเอกสารดิจิทัล ประมวลผล 
เมทาดาทา (Specht, 2017) ทุกระเบียนท่ีสร้างจาก XML จะถูกประมวลผลสารสนเทศท่ีปรากฏใน
เอกสารท่ีแปลงผันเป็นดิจิทัล (Digitalization) ด้วย (Khajgiwale et al., 2017)  
 เมทาดาทาช่วยให้การอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลสามารถจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
และแตกต่างกนัไปตามลักษณะขององค์กร  โดยการใช้ฐานข้อมูลแบบด้ังเดิมได้รับความเช่ือถือจาก
ผู้ใช้บริการ ต่อมาวิธีการจัดเก็บได้พัฒนาเป็นลักษณะของโซ่บล็อก (Blockchain) โดยการนํา
ระเบียนข้อมูลมาเช่ือมต่อกัน  และกระจายความรับผิดชอบของทุกฐานข้อมูล ซ่ึงเป็นแนวทางการ
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จัดการระบบเอกสารจดหมายเหตุแบบใหม่ ท่ีนําเมทาดาทามาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีแบบใหม่ทําให้
เอาชนะจุดอ่อนของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลได้ และการจัดการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลมีความ
ย่ังยืน (García-Barriocanal, Sánchez-Alonso, & Sicilia, 2017, November) ขณะเดียวกัน 
องค์กรจดหมายเหตุและเอกสารแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (The United States National Archives 
and Records Administration: NARA) ได้จัดทําองค์ประกอบระบบเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลใหม่ 
(Electronic Records Archive: ERA) ให้สามารถประมวลผลต่าง ๆ จากหน่วยงานกลางได้ ทําให้
สามารถสงวนรักษาเอกสารอิเล็กทรอนิกสมี์อายุยาวนานได้โดยใช้วิธีการแบบเบา (Agile Approach) 
ท่ีคล่องตัวได้ดีกว่า โดยจัดเก็บไว้บนก้อนเมฆ (Cloud-based) ตลอดวงจรชีวิตเอกสาร ท่ีสามารถ
เข้าถึงแบบสาธารณะได้ (Johnston, 2017) และสามารถพัฒนา Extensible Markup Language 
(XML) ซ่ึงเป็นฟอร์แมทท่ีเป็นมาตรฐานของ The Open Archives Initiative - Protocol for 
Metadata เพ่ือพัฒนาส่วนต่อประสานผู้ใช้เป็นแบบเด่ียว  (Single User Interface)  (Barbers, 
Kalinna & Mittermaier, 2018) 
 จากการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล พบว่า                
หอจดหมายเหตุฯ ท่ีมีบทบาทสําคัญทั้งด้านการแลกเปลีย่นแนวคิด วิชาการ และประสบการณ์             
ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม การส่งต่อข่าวสาร และการติดต่อกันด้วยเหตุผลความคุ้นเคย 
ชอบพอกัน ได้แก่ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ ์
มหาวิทยาลัยมหิดล  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล 
 สอดคล้องกับผลการศึกษาการวิเคราะห์เครอืข่ายทางสังคมของแพทย์ พยาบาล และชมุชน 
ท่ีแสดงให้เห็นความชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของแพทย์และพยาบาลเพ่ือการนํานวัตกรรมการควบคุม
และป้องกันเข้าสู่ชุมชน (Marqués-Sánchez et al., 2018) ใช้ทํานายกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ในเครือข่ายเพ่ือความชัดเจนของผู้นําความคิดภายในกลุ่ม ผู้ได้รับอิทธิพล และกลุ่มย่อย
ภายในเครือข่าย  (De Brún, & McAuliffe, 2018) นําไปสู่การสร้างผลงานร่วมกันได้ (da Silveira 
Batista et al., 2018) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 การวิจัยขั้นต่อไปควรเป็นการวิจัยเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ดิจิทัลร่วมกันในลักษณะการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นรายประเด็น เช่น มาตรฐานสถาปัตยกรรม หรือ
เทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือประโยชน์สูงสุดแกผู่ใ้ช้บริการ 
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 2. ข้อเสนอแนะจากเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 ประเด็นความเห็นและข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิเคราะห์เครือข่ายหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัลนําไปสู่การสร้างองค์กรเพ่ือทํางานร่วมกัน เช่น สมาพันธ์ เพ่ือกําหนดทิศทางการ
พัฒนาหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลรว่มกันต่อไป  
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แบบสอบถาม 
 

(รอบที่ 1)  เรื่อง การสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทย จากมุมมอง
ของผู้เช่ียวชาญ: การวิเคราะห์โดยการศึกษาแบบเดลฟาย 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีสร้างขึ้นจากการทบทวนทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ท่าน กรอบแนวคิดน้ีประกอบด้วย การเช่ือมต่อระบบย่อย                
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลต้องอยู่บนพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรม มาตรฐาน และเกณฑ์วิธี
ร่วมกัน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยดิจิทัล ท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมด้านนโยบาย 
กฎหมายและระเบียบ และความต้องการของชุมชนแต่ละแห่ง โดยมีเครื่องบริการของโครงการพัฒนา
เครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ท่ีมีอยู่เป็นสะพานเช่ือมโยง นอกจากนี้ ยังต้องสร้าง
เครือข่ายนักจดหมายเหตุกับกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพบริการและการยอมรับมาตรฐานร่วมกัน 
(Kalb, Lazaridou, Pinsent & Trier, 2013; Qiuhui, 2010; Yuan, Ji & Li, 2002; Beagrie & 
Carpenter, 2005; Kawano, 2008; Lorist & van der Meer, 2001; Yu, 2006; JaJa, Smorul & 
Song, 2009; Ziyu & Haining, 2012; Crabtree & Donakowski, 2006) สามารถสร้างเป็นแผนภมิู
เพ่ือเป็นแนวทางในการตอบคําถาม ดังภาพ  โดยการเลือกประเมินค่าน้ําหนักตามความคิดเห็นของ
ท่าน  ต้ังแต่ระดับคะแนน 1 ถึง 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั 
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ตอนท่ี 1  ประเด็นพิจารณาการสร้างเครือขา่ยหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทย 
 ระดับการประเมิน  ความหมาย 
  5 มีความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุดที่จะนําไปใช้จริง 
  4 มีความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีจะนําไปใช้จริง 
  3 มีความเป็นไปได้ในระดับปานกลางท่ีจะนําไปใช้จริง 
  2 มีความเป็นไปได้ในระดับน้อยที่จะนําไปใช้จริง 
  1 มีความเป็นไปได้ในระดับน้อยที่สุดที่จะนําไปใช้จริง 
 
ประเด็นเพ่ือพิจารณามีดังนี้ 
1. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลรวบรวบ จัดเก็บ และให้บรกิารผลงานด้านการดําเนินการของ
ผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมถึงนิสิตนักศึกษาด้วย ท่ีแต่ละมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
เปิดเผยแตกต่างกัน 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
2. การสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลมีประโยชน์ต่อการบริหาร 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
3. การสรา้งเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลมีประโยชน์ต่อการวิจัย 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
4. การสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
5. เพ่ือความร่วมกันของระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งท่ีต้องคํานึงถึงในการ
สร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลยัดิจิทัล 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
6. เพ่ือความร่วมกันของระบบเครือข่าย มาตรฐาน (Standard) ของเมทาดาทา (Metadata) เป็นสิ่งท่ี
ต้องคํานึงถงึในการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
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7. เพ่ือความร่วมกันของระบบเครือข่าย เกณฑ์วิธี (Protocal) เป็นสิ่งท่ีต้องคํานึงถงึในการสร้าง
เครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
8. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลจําเปน็ต้องมีเว็บไซต์ของตนเอง 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
9. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลแห่งน้ี เป็นส่วนหน่ึงของห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
10. หอจดหมายเหตุฯ แห่งนี้ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
11. หอจดหมายเหตุฯ แห่งนี้ เช่ือมต่อกับเครื่องบริการของโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดใน
ประเทศไทย (ThaiLIS) 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
12. นโยบายของมหาวิทยาลยัเอ้ือต่อการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
13. กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเอ้ือต่อการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
14. การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเอ้ือต่อการสร้างเครอืข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
15. นักวิจัย และนสิิต นักศึกษา จะได้รับประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
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16. นักจดหมายเหตุที่ปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลจําเป็นต้องมีเครือข่ายร่วมกับ
นักจดหมายเหตุท่ีปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุอ่ืน 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
17. นักจดหมายเหตุที่ปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลจําเป็นต้องมีเครือข่ายร่วมกับ
นักเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีปฏิบัติงานในหอจดหมายเหตุอ่ืน 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
18. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องเห็นความสําคัญของหน้าท่ีหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในการ
รวบรวบ จัดเก็บ และให้บริการผลงานด้านการดําเนินการของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมถึงนิสิตนักศึกษา 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
19. หน้าท่ีท่ีเพ่ิมขึ้นของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คอื การสงวนรักษาวัสดุจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุยาวนาน ท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ในอนาคต (Longterm Digital  Preservation)  
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
20. ฮาร์ดแวร์และส่ือตกรุ่น (Obsolete) ทําให้หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลต้องมีการสงวน
รักษาดิจิทัล (Digital Preservation) 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
21. นักจดหมายเหตุต้องทํางานที่รวดเร็วย่ิงขึ้นกับวัสดุสารสนเทศใหม่ เน่ืองจากเงื่อนไขของเวลาที่
เทคโนโลยีตกรุ่นได้รวดเร็ว 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
22. นักจดหมายเหตุต้องทํางานที่รวดเร็วย่ิงขึ้นกับวัสดุสารสนเทศใหม่ เน่ืองจากความไม่คงท่ีท่ีมีใน
สภาวะแวดล้อมของซอฟต์แวร์ท่ีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
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23. สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุดิจิทัลคือ (1) วัสดุจดหมายเหตุดิจิทัล  
แต่ละรายการควรรวมสารสนเทศให้ครบทุกด้าน ได้แก่ เนื้อหา โครงสร้าง บริบท ท่ีมา และการเข้าถงึ 
เพ่ือให้สามารถบํารุงรักษาในระยะยาวได้ และสามารถจัดการวัสดุจดหมายเหตุดิจิทัลได้ตลอดวงจร
ชีวิต 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
24. สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุดิจิทัลคือ (2) การจัดการวิวัฒนาการ
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และสามารถจัดการการตกรุ่นของ
เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เช่น การตกรุ่นของฟอร์แมท 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
25. สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุดิจิทัลคือ (3) การจัดการความเสี่ยงและ
กลไกการกู้คืนความสูญเสียที่มีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเกิดจากการเสื่อมสภาพและความลม้เหลวของ
เทคโนโลยี หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภยั วาตภัย หรือเกิดจากการทํางานท่ี
ผิดพลาดของมนุษย์ หรือรอยรั่วในความปลอดภัยต่าง ๆ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
26. สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุดิจิทัลคือ (4) กลไกการค้นคืนท่ีวัสดุ
เอกสารจดหมายเหตุมีความถูกต้องสมบูรณ์อย่างมีประสทิธิผลท้ังด้านเนื้อหา บริบท และโครงสร้าง
ของวัสดุที่จัดทาํตลอดช่วงอายุการสงวนรักษา 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
27. สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุดิจิทัลคือ (5) มีความสามารถในการกู้คืน
สารสนเทศและการเข้าถึงและการนําเสนอเน้ือหา ท่ีเกิดจากการการควบคุมท่ีมีลักษณะอัตโนมัติ
สําหรับการอนุญาตเข้าถึงและสทิธ์ิจากเกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต ตลอดอายุวัสดุจดหมายเหตุแต่ละ
รายการ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
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28. สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุดิจิทัลคือ (6) ความสามารถในการปรับ
ขยายอัตราการนําวัสดุจดหมายเหตุข้าสู่ระบบ ศักยภาพและอํานาจในการประมวลผลเพ่ือจัดการและ
สงวนรักษากลุม่ทรัพยากรจดหมายเหตุท่ีมีความซับซ้อนและแตกต่างกันในขนาดปริมาณท่ีมาก และ
เพ่ือจัดการและสงวนรักษาความเร็วท่ีผู้ใช้กู้และค้นสารสนเทศคืน 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
29. สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุดิจิทัลคือ (7) ความสามารถท่ีจะจัดการ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึน้ตลอดเวลากับโครงสร้างองค์กร การให้บริการ การย้ายที่เก็บ การ
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ และการจัดหมวดหมู่ใหม่ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
30. หอจดหมายเหตุดิจิทัลควรสร้างบนพ้ืนฐานนานาชาติ ที่เรียกว่า Open Archival Information 
Systems (OAIS) 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
31. ควรบูรณาการระบบห้องสมุดและหอจดหมายเหตุดิจิทัลเข้าด้วยกันได้ ด้วยการพัฒนาระบบหลกั
ของห้องสมุดด้วย XML (Extensible Markup Language) เพ่ือให้ได้มาตรฐานการทํารายการ และ
สามารถทํางานกับ OAI-PMH (Open Archives Initiative- Protocol for Metadata Harvesting) 
ได้ เพ่ือการทําสหรายการและการค้นคืนแบบกระจายได้ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
32. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (1) มาตรฐาน
ด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ แนวคิด และลําดับขั้นตอนร่วมกัน ด้วย ISO DIS 15498 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ขอ้แนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
33. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (1) มาตรฐาน
ด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ แนวคิด และลําดับขั้นตอนร่วมกัน ด้วย AS 4390 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
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34. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (1) มาตรฐาน
ด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ แนวคิด และลําดับขั้นตอนร่วมกัน ด้วย DoD 5015.2-STD 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
35. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (1) มาตรฐาน
ด้านสถาปัตยกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ แนวคิด และลําดับขั้นตอนร่วมกนั ด้วย OAIS 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
36. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (2) มาตรฐาน
รูปแบบเอกสาร เพ่ือการสงวนรักษา ได้แก่ PDF 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
37. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (2) มาตรฐาน
รูปแบบเอกสาร เพ่ือการสงวนรกัษา ได้แก่ XML 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
38. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (3) มาตรฐาน
ด้านเมทาดาทาเพ่ือการสงวนรักษาด้านการเข้าถึง ได้แก่ Dublin core 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
39. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (3) มาตรฐาน
ด้านเมทาดาทาเพ่ือการสงวนรักษาดา้นการเข้าถึง ได้แก่ MARC 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
40. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (3) มาตรฐาน
ด้านเมทาดาทาเพ่ือการสงวนรักษาด้านการเข้าถึง ได้แก่ ISAD(G)  
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
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41. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (3) มาตรฐาน
ด้านเมทาดาทาเพ่ือการสงวนรักษาด้านการเข้าถึง ได้แก่ Z39.50 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
42. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (4) มาตรฐาน
ด้านการทํางานร่วมกัน ได้แก่ ODMA 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
43. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (4) มาตรฐาน
ด้านการทํางานร่วมกัน ได้แก่ DMA, 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
44. มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืนนานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (4) มาตรฐาน
ด้านการทํางานร่วมกัน ได้แก่ WebDAV  
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
45. มาตรฐานเมทาดาทาที่เป็นประโยชน์และช่วยในการอธิบายคุณภาพเน้ือหาดิจิทัล ได้แก่ (1) 
MARC21 formats เป็นการเป็นตัวแทนและสื่อสารเมทาดาทาในลักษณะการอธิบายสารสนเทศแต่ละ
รายการ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
46. มาตรฐานเมทาดาทาที่เป็นประโยชน์และช่วยในการอธิบายคุณภาพเน้ือหาดิจิทัล ได้แก่ (2) 
MARCXML เป็นข้อมูล MARC 21 ในโครงสร้าง XML โครงสร้างหนึง่ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
47. มาตรฐานเมทาดาทาที่เป็นประโยชน์และช่วยในการอธิบายคุณภาพเน้ือหาดิจิทัล ได้แก่ (3) 
MODS (Metadata Object Description Standard) เป็นการเพ่ิมสมรรถนะของ XML สําหรับ    
เมทาดาทาที่เลือกจากระเบียน MARC 21 ท่ีใช้งานอยู่ ขณะเดียวกันยังให้คําอธิบายทรัพยากรด้ังเดิม 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 



57 

48. มาตรฐานเมทาดาทาที่เป็นประโยชน์และช่วยในการอธิบายคุณภาพเน้ือหาดิจิทัล ได้แก่ (4) 
MADS (Metadata Authority Description Standard) เป็นการเพ่ิมสมรรถนะของ XML สําหรับ
ข้อมูลหลักที่เลอืกจากจากระเบียน MARC 21 ขณะเดียวกันยังให้ข้อมูลหลักด้ังเดิม 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
49. มาตรฐานเมทาดาทาที่เป็นประโยชน์และช่วยในการอธิบายคุณภาพเน้ือหาดิจิทัล ได้แก่ (5) EAD 
(Encoded Archival Description) เป็นการเพ่ิมสมรรถนะของ XML ออกแบบมาเพ่ือการเข้ารหัส
ความช่วยเหลือในการค้นหา 
 น้อยที่สดุ  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
50. มาตรฐานเมทาดาทาที่เป็นประโยชน์และช่วยในการอธิบายคุณภาพเน้ือหาดิจิทัล ได้แก่ (6) 
METS (Metadata Encoding & Transmission Standard) เป็นโครงสร้างเพ่ือการเข้ารหัส            
เมทาดาทาในลักษณะการอธิบาย การจัดการ และโครงสร้าง  
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
51. มาตรฐานเมทาดาทาที่เป็นประโยชน์และช่วยในการอธิบายคุณภาพเน้ือหาดิจิทัล ได้แก่ (7) MIX 
(NISO Metadata for Images in XML) เป็นเค้าร่าง XML เพ่ือการเข้ารหัสหน่วยข้อมูลเชิงเทคนิคที่
มีความจําเป็นในการจัดการกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศภาพดิจิทัล 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
52. มาตรฐานเมทาดาทาที่เป็นประโยชน์และช่วยในการอธิบายคุณภาพเน้ือหาดิจิทัล ได้แก่ (8) 
PREMIS (Preservative Metadata) เป็นพจนานุกรมข้อมูลและเป็นเค้ารา่งท่ีสนับสนุน XML      
เพ่ือเป็นแกนหลักเมทาดาทาท่ีใช้สงวนรักษาวัสดุสารสนเทศดิจิทัล 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
53. การพัฒนาเครือข่ายหอจดหมายเหตุดิจิทัลหลายโครงการต้องยึดแบบจําลอง Open Archival 
Information Systems (OAIS) เป็นแนวคิดที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นฐาน 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
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54. การพัฒนาเครือข่ายหอจดหมายเหตุดิจิทัลหลายโครงการต้องใช้เทคโนโลยี Web 2.0 เพ่ือ
ประโยชน์ในการแบ่งปันทรัพยากรจดหมายเหตุดิจิทัล และเพ่ือคุณภาพบริการท่ีเกิดจากการสื่อสาร
ระหว่างผู้ใช้และชุมชนเครือข่ายต่าง ๆ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
55. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุ คือ (1) เพ่ืออํานวยความสะดวก
ด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างนักวิชาชีพจดหมายเหตุ เพ่ิมประสทิธิภาพโดยการสร้างเครือข่ายองค์
ความรู้และกรอบงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏสิัมพันธ์และการให้ความรู้ซ่ึงกันและกันดําเนินต่อไปได้ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
56. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุ คือ (2) เพ่ือปรับปรุงความสัมพันธ์
กับผู้จัดหาข้อมูลมาให้โดยการสร้างความสามารถของตนให้มีคุณภาพการให้บริการทีถ่าวร 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
57. วัตถปุระสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุ คือ (3) เพ่ือให้นักจดหมายเหตุ
สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักพัฒนาชุดคําสั่ง โดยการเพ่ิมความเป็นไปได้ในการระบุอัตลักษณ์ 
พัฒนา และยอมรับการประยุกต์อย่างกว้างขวางเพ่ือตอบสนองความต้องการและผู้ใช้ท่ีเพ่ิมเป็นทวีคูณ  
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
58. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุ คือ (4) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
และการยอมรับมาตรฐานร่วมกัน และเพ่ือปรับปรุงความเป็นไปได้ของการสร้างเครือขา่ยการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทรัพยากร 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
59. หอจดหมายเหตุเก็บรักษาและให้บริการเอกสารท่ีพ้นการคุ้มครองทางลิขสทิธ์ิ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
60. นักจดหมายเหตุต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธ์ิด้วย คือ (1) การไม่มีข้อยกเว้นเรื่องลิขสิทธ์ิใน
งานวิชาการ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
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61. นักจดหมายเหตุต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธ์ิด้วย คือ (2) การให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ พัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนใหม่และขั้นตอนสิทธ์ิถือครองโดยเฉพาะอย่างย่ิงผลงานในรูปแบบ
ดิจิทัล 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
62. นักจดหมายเหตุต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธ์ิด้วย คือ (3) การเผยแพร่ในแหลง่ท่ีมีการเข้าถึง
แบบเปิด ท่ีสามารถคงสิทธ์ิไว้ได้ และฝากสง่ด้วยตนเอง 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
63. การสร้างความเช่ือถือกับคณาจารย์และการแก้ปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ การสงวนรักษาดิจิทัลและ
การจัดการลิขสิทธ์ิในคลังหน่วยเก็บถาวรสถาบัน (Institutional Repository) ควรทําใหมี้ความ
เข้มแข็งเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
64. ศักยภาพหอจดหมายเหตุดิจิทัลและจดหมายเหตุดิจิทัลสามารถบริการชุมชนได้ โดยการเชื่อม
ประสานการบริหารจดหมายเหตุแบบด้ังเดิมกับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลเชิงนวัตกรรมท่ีมุ่ง
เป้าไปที่การส่งเสริมสถาบันและการบริการชุมชน 
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
65. นักจดหมายเหตุต้องมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้น ท้ังการจัดการงานทางวิชาชีพ งานการสร้างความ
ร่วมมือกับนักวิชาชีพอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงงานการให้บริการผู้ใช้  
 น้อยที่สุด  1 2 3 4 5  มากท่ีสุด 
 ข้อแนะนําเพ่ิมเติม …………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์เครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทย 
คําช้ีแจง วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์เครือข่ายของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นช่องทางที่
แสดงให้เห็นถงึการไหลเวียนของส่ิงต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากร แนวคิด ความร่วมมือ การช่วยเหลือ ฯลฯ 
อันเป็นประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือกันให้ได้ประโยชน์สูงสุด ข้อถามมี 2 ประเด็นหลัก คือ 
1. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยท่ีใหข้้อมูล และ 2. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยน้ันติดต่อกับหอ
จดหมายเหตุอ่ืนใดบ้าง และติดต่อด้วยเรื่องใด ให้เลือกคําตอบโดยใช้เครื่องหมาย   ในช่องสี่เหลี่ยม
หน้าคําตอบท่ีต้องการ  (สามารถตอบได้หลายคําตอบ) 
 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล: 
ผู้ท่ีให้ข้อมูล ได้ติดต่อกับ 

เร่ืองท่ีติดต่อ 

  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยบูรพา   การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ศิริราช 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 
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หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล: 
ผู้ท่ีให้ข้อมูล ได้ติดต่อกับ 

เร่ืองท่ีติดต่อ 

  หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  หอประวัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  โครงการจดหมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 
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หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล: 
ผู้ท่ีให้ข้อมูล ได้ติดต่อกับ 

เร่ืองท่ีติดต่อ 

  หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 
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หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล: 
ผู้ท่ีให้ข้อมูล ได้ติดต่อกับ 

เร่ืองท่ีติดต่อ 

  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  หอจดหมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  กลุ่มภารกิจพิพิธภัณฑ์และ 
หอจดหมายเหตุ สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 
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หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล: 
ผู้ท่ีให้ข้อมูล ได้ติดต่อกับ 

เร่ืองท่ีติดต่อ 

  หอประวัติและหอจดหมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  หอจดหมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูล   
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 
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หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล: 
ผู้ท่ีให้ข้อมูล ได้ติดต่อกับ 

เร่ืองท่ีติดต่อ 

  หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศ
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 
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หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล: 
ผู้ท่ีให้ข้อมูล ได้ติดต่อกับ 

เร่ืองท่ีติดต่อ 

  หอจดหมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  ศูนย์สารสนเทศภาคเหนือ สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 
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หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล: 
ผู้ท่ีให้ข้อมูล ได้ติดต่อกับ 

เร่ืองท่ีติดต่อ 

  จดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 

  งานหอจดหมายเหตุ  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
 

  การแลกเปลี่ยนทรัพยากร 
  การแลกเปลี่ยนแนวคิด วิชาการ ประสบการณ์ 
  การส่งต่อข่าวสาร 
  ความสัมพันธ์ทางอํานาจ 
  ความร่วมมือในเชิงภาคี เช่น การประชุม 
  ความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนต่าง ๆ 
  ความคุ้นเคย ชอบพอกัน      
  อ่ืน ๆ 
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ภาคผนวก ข 
แบบบันทึกจากผู้เช่ียวชาญ 
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แบบบันทึกจากผู้เช่ียวชาญ  
เรื่อง  การสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลในประเทศไทยจากมุมมอง 

ของผู้เช่ียวชาญ: การวิเคราะห์โดยการศึกษาแบบเดลฟาย 
------------------------------------------- 

คําช้ีแจง  แบบบันทึกนี้เพ่ือขอมติรอบสุดท้ายที่มีต่อการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย
ดิจิทัลในประเทศไทย ประกอบด้วย  ตอนท่ี 1 รายการที่ให้มติ และตอนท่ี 2 การให้ข้อแนะนําหรือ
เสนอแนะ  ให้ท่านพิจารณาข้อคําถามแล้วเลือกตอบโดยใช้เครื่องหมาย ในช่องคําตอบ  ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1 รายการที่ให้มติ 
ลําดับ รายการที่ให้มติ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
 วัตถุประสงค์ 

1 วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุ 
คือ (1) เพื่ออํานวยความสะดวกด้านการติดต่อส่ือสารระหว่างนัก
วิชาชีพจดหมายเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพโดยการสร้างเครือข่าย
องค์ความรู้และกรอบงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิสัมพันธ์และการ
ให้ความรู้ซ่ึงกันและกันดําเนินต่อไปได้

   

2 วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหอจดหมายเหตุ 
คือ (3) เพื่อให้นักจดหมายเหตุสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับ
นักพัฒนาชุดคําส่ัง โดยการเพ่ิมความเป็นไปได้ในการระบุอัต
ลักษณ์ พัฒนา และยอมรับการประยุกต์อย่างกว้างขวางเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและผู้ใช้ท่ีเพิ่มเป็นทวีคูณ 

   

 หน้าท่ี  
1 นักจดหมายเหตุต้องทํางานท่ีรวดเร็วย่ิงข้ึนกับวัสดุสารสนเทศ

ใหม่ เนื่องจากความไม่คงท่ีท่ีมีในสภาวะแวดล้อมของซอฟต์แวร์ท่ี
มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

   

2 หน้าท่ีท่ีเพิ่มขึ้นของหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัลจากการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คือ การ
สงวนรักษาวัสดุจดหมายเหตุดิจิทัลให้มีอายุยาวนาน ท่ีสามารถ
เข้าถึงได้ในอนาคต (Long-term Digital Preservation) 

   

3 ฮาร์ดแวรแ์ละสือ่ตกรุ่น (Obsolete) ทําให้หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัลต้องมีการสงวนรักษาดิจิทัล (Digital 
Preservation) 
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ลําดับ รายการท่ีให้มติ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 
 ระบบเครือข่าย 

1 เพ่ือความรว่มกนัของระบบเครอืข่าย มาตรฐาน (Standard) 
ของ  เมทาดาทา (Metadata) เป็นสิ่งท่ีต้องคํานึงถึงในการ
สร้างเครอืข่ายหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

   

2 เพ่ือความรว่มกนัของระบบเครอืข่าย เกณฑ์วิธ ี(Protocol) 
เป็นสิ่งท่ีต้องคํานึงถึงในการสร้างเครือข่ายหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

   

3 เพ่ือความรว่มกนัของระบบเครอืข่าย สถาปตัยกรรมของ
คอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งท่ีต้องคํานึงถึงในการสร้างเครือข่ายหอ
จดหมาย 

   

 ระบบสารสนเทศ 
1 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุ

ดิจิทัลคือ (4) กลไกการค้นคืนท่ีวัสดเุอกสารจดหมายเหตุมี
ความถูกตอ้งสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิผลท้ังด้านเน้ือหา 
บริบท และโครงสร้างของวสัดุท่ีจัดทําตลอดช่วงอายุการ
สงวนรกัษา 

   

2 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุ
ดิจิทัลคือ (5) มีความสามารถในการกู้คืนสารสนเทศและการ
เข้าถึงและการนําเสนอเน้ือหา ท่ีเกิดจากการการควบคุมท่ีมี
ลักษณะอัตโนมตัิสําหรับการอนุญาตเข้าถึงและสิทธิ์จาก
เกณฑ์วิธอีินเทอร์เน็ต ตลอดอายุวัสดุจดหมายเหตุแต่ละ
รายการ 

   

3 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุ
ดิจิทัลคือ (6) ความสามารถในการปรับขยายอตัราการนํา
วัสดุจดหมายเหตุข้าสู่ระบบ ศักยภาพและอํานาจในการ
ประมวลผลเพือ่จัดการและสงวนรักษากลุ่มทรพัยากร
จดหมายเหตุท่ีมีความซับซ้อนและแตกต่างกันในขนาด
ปริมาณท่ีมาก และเพ่ือจัดการและสงวนรกัษาความเร็วท่ีผูใ้ช้
กู้และค้นสารสนเทศคืน 
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ลําดับ รายการที่ให้มติ เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

4 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุ
ดิจิทัลคือ (7) ความสามารถท่ีจะจัดการการเปลี่ยนแปลง
ท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดเวลากับโครงสร้างองค์กร การ
ให้บริการ การย้ายที่เก็บ การเปล่ียนวัตถุประสงค์ และ
การจัดหมวดหมู่ใหม่ 

   

5 สิ่งท่ีต้องปฏิบัติสําหรับระบบสารสนเทศหอจดหมายเหตุ
ดิจิทัลคือ (3) การจัดการความเสี่ยงและกลไกการกู้คืน
ความสูญเสียท่ีมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะเกิดจากการ
เสื่อมสภาพและความล้มเหลวของเทคโนโลยี หรือภัย
พิบัติทางธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือ
เกิดจากการทํางานที่ผิดพลาดของมนุษย์ หรือรอยรั่วใน
ความปลอดภัยต่าง ๆ 

   

 เทคโนโลยี 
1 หอจดหมายเหตุดิจิทัลควรสร้างบนพ้ืนฐานนานาชาติ ท่ี

เรียกว่า Open Archival Information Systems 
(OAIS) 

   

2 ควรบูรณาการระบบห้องสมุดและหอจดหมายเหตุดิจิทัล
เข้าด้วยกันได้ ด้วยการพัฒนาระบบหลักของห้องสมุด
ด้วย XML (Extensible Markup Language) เพ่ือให้ได้
มาตรฐานการทํารายการ และสามารถทํางานกับ OAI-
PMH (Open Archives Initiative- Protocol for 
Metadata Harvesting) ได้ เพ่ือการทําสหรายการและ
การค้นคืนแบบกระจายได้ 

   

 มาตรฐาน 
1 มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืน

นานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (1) มาตรฐานด้าน
สถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิด และลําดับ
ขั้นตอนร่วมกัน ด้วย AS 4390 
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ลําดับ รายการที่ให้มติ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย
2 มาตรฐานในการสงวนรักษาเอกสารดิจิทัล ให้มีอายุยืน

นานอย่างไม่มีกําหนด ได้แก่ (2) มาตรฐานด้าน
สถาปัตยกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ แนวคิด และลําดับ
ขั้นตอนร่วมกัน ด้วย DoD 5015.2-STD 

   

 
ตอนท่ี 2  คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
  
  
  
  
  
  
 

คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 



73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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