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สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ผู้วิจัยได้ท ำกำรกำรวิจัย เรื่อง มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในคลัง
สำรสนเทศสถำบันของมหำวิทยำลัยไทย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.1 เพ่ือศึกษำองค์ประกอบของมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพข้อมูลวิจัยในคลัง
สำรสนเทศสถำบัน 

1.2 เพ่ือศึกษำสภำพกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยและวิทยำนิพนธ์ในมหำวิทยำลัยไทย 
1.3 เพ่ือศึกษำควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยไทยในกำรใช้มำตรฐำนสำกลในกำรรับรอง

คุณภำพข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบัน 
1.4 เพ่ือพัฒนำรูปแบบมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบัน

ที่เหมำะสมกับมหำวิทยำลัยไทย 
  

2. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
2.1 กำรวิจัยนี้เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรวิเครำะห์เนื้อหำ เริ่มจำก

กำรวิเครำะห์เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบัน
จ ำนวน 3 มำตรฐำน ได้แก่ 1) Data Seal of Approval certification 2) World Data System 
certification 3) NESTOR Seal (DIN31644) 4) TRAC/ISO 16363  

2.2 เก็บข้อมูลโดยกำรสัมภำษณ์เพ่ือศึกษำควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยไทยในกำรใช้
มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบัน จำกกลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้บริหำร
ส ำนักหอสมุดและ/หรือส ำนักวิจัยจ ำนวน 30 แห่ง ได้แก่ 

1) มหำวิทยำลัยที่มีลักษณะเด่นทำงด้ำนกำรผลิตผลงำนวิจัยจ ำนวน 10 แห่งได้แก่
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
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2) มหำวิทยำลัยรัฐบำล 10 แห่ง ได้แก่ มหำวิทยำลัยศิลปำกร มหำวิทยำลัยแม่โจ้
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหำวิทยำลัยบูรพำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง มหำวิทยำลัยนเรศวร  มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

3) มหำวิทยำลัยเอกชน 10 แห่ง ได้แก่ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ มหำวิทยำลัยรังสิต 
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ มหำวิทยำลัยศรีปทุม มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล มหำวิทยำลัยสยำม  และ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 

3.3 วิเครำะห์ผลจำกกำรศึกษำสภำพกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยและควำมพร้อมในกำรใช้
มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบันจำก 30 มหำวิทยำลัย และและผล
กำรศึกษำเพ่ือร่ำงมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบันที่เหมำะสมกับ
มหำวิทยำลัยไทย 

3.4 จัดท ำแบบส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพข้อมูลวิจัยใน
คลังสำรสนเทศสถำบันที่เหมำะสมกับมหำวิทยำลัยไทย และจัดสนทนำกลุ่มเรื่องมำตรฐำนกำรรับรอง
คุณภำพข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบันที่เหมำะสมกับมหำวิทยำลัยไทย ก่อนที่จะน ำข้อคิดเห็น
จำกกำรสัมมนำกลุ่มมำสรุปเป็น มำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบันที่
เหมำะสมกับมหำวิทยำลัยไทย 
 

3. สรุปผลการวิจัย 

จำกกำรศึกษำมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศ
สถำบันของมหำวิทยำลัยไทย ผู้วิจัยได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยสรุปได้ว่ำ 

1. การศึกษาองค์ประกอบของมาตรฐานการรับรองคุณภาพข้อมูลวิจัยในคลัง
สารสนเทศสถาบัน จำกกำรศึกษำท้ัง 4 มำตรฐำนพบว่ำมีองค์ประกอบไม่ต่ำงกันทั้ง 10 องค์ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตข้อมูล คลังสำรสนเทศสถำบัน และผู้ใช้ข้อมูล โดยองค์ประกอบของกำรประเมิน
เพ่ือกำรรับรองคุณภำพของคลังสำรสนเทศสถำบัน ได้แก่ 1. ข้อมูลวิจัยที่เป็นข้อมูลเปิด 2. เมตำดำตำ 
3. นโยบำยและพันธกิจด้ำนข้อมูลวิจัยและคลังสำรสนเทศสถำบัน 4. แผนกำรสงวนรักษำข้อมูลดิจิทัล 
5. มำตรฐำนกำรจัดเก็บถำวร OAIS (Open Archival Information System) 6. ใช้เทคโนโลยีด้ำน
ซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ที่เหมำะสม 7. ลิขสิทธิ์ในกำรใช้ข้อมูลวิจัย 8. เครื่องมือหรือวิธีกำรเพ่ือรับรอง
ว่ำ ข้อมูลแทนควำมจ ำเป็นที่เชื่อมโยงเข้ำกับวัตถุข้อมูล 9. กำรใช้ระเบียบกำรเข้ำถึงข้อมูล และแนว
ปฏิบัติที่ได้รับกำรยอมรับ 10. กำรมีกระบวนกำรจัดกำรและเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
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2. สภาพการจัดการข้อมูลวิจัยและวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัยไทย  
สภำพกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยและวิทยำนิพนธ์ในมหำวิทยำลัยไทย จ ำแนกเป็น 3 ส่วนคือ 

ด้ำนนโยบำยข้อมูลวิจัยในระบบเปิด  ด้ำนกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในฐำนข้อมูลและคลัง
สำรสนเทศสถำบัน และด้ำนปัญหำกำรจัดกำรข้อมูลวิจัย 

1. นโยบำยข้อมูลวิจัยในระบบเปิด 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ มหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ไม่มีนโยบำยในกำรก ำหนดให้ข้อมูลวิจัยเป็น

ข้อมูลเปิด (open data)ที่จัดเก็บไว้ในคลังสำรสนเทศสถำบันเพ่ือกำรใช้งำนในระยะยำว แต่เป็นแนว
ปฏิบัติที่มีมำตั้งแต่ก่อตั้งมหำวิทยำลัยที่หน่วยงำนระดับบัณฑิตศึกษำ โดยส่งตั วเล่มข้อมูลวิจัยมำ
ให้บริกำรในห้องสมุด กระบวนกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยนั้น เป็นควำมร่วมมือของบัณฑิตศึกษำส่ง
วิทยำนิพนธ์มำให้ห้องสมุดจัดเก็บเพ่ือให้บริกำร และสถำบันวิจัยหรือส ำนักวิจัยส่งรำยงำนกำรวิจัยมำ
ให้ห้องสมุดจัดเก็บเพ่ือให้บริกำร ส่วนบทควำมวิจัยและบทควำมวิชำกำรนั้นเป็นกำรเผยแพร่โดย
หน่วยงำนที่จัดท ำวำรสำร และโดยควำมสมัครใจของผู้เขียน 

2. ด้ำนกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในฐำนข้อมูลและคลังสำรสนเทศสถำบัน  
ผลกำรวิจัยพบว่ำ มหำวิทยำลัยทุกแห่งยังไม่ได้ขอตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) มำใช้กับไฟล์

ดิจิทัลของวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัย แต่ศูนย์ข้อมูลวิจัย วช. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติได้ลงทะเบียนตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) ไว้ในฐำนข้อมูลวิจัยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ ซึ่งยังขำดกำรประสำนงำนเพ่ือให้เกิดกำรใช้งำนจริงในกระบวนกำรของกำรใช้ ตัวระบุวัตถุ
ดิจิทัล (DOI) ระหว่ำงมหำวิทยำลัยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 

ส่วนหน่วยงำนที่จัดท ำวำรสำรในมหำวิทยำลัยมีกำรขอตัวบ่งชี้วัตถุดิจิทัล (DOI) เพ่ือใช้
กับบทควำมวำรสำร ข้อมูลวิจัยในส่วนของวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัยในห้องสมุดมหำวิทยำลัย
ไทยทุกแห่ง มีกำรวิเครำะห์หมวดหมู่และกำรลงรำยกำรโดยจัดท ำเมตำดำตำในกำรอธิบำย
รำยละเอียดของไฟล์ข้อมูลดิจิทัล เพ่ือจัดเก็บและกำรใช้งำนในระยะยำว ในขณะที่หลำยสถำบันที่
เผยแพร่ข้อมูลวิจัยโดยส ำนักวิจัยและคณะยังขำดกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยโดยกำรลงรำยกำรเพ่ือกำรใช้
งำนในระยะยำว ได้แก่ข้อมูลวิจัยที่เป็นรูปเล่มวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัย และข้อมูลวิจัยที่เป็น
ไฟล์ดิจิทัลวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัยฉบับเต็ม  

3. ด้ำนปัญหำกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในมหำวิทยำลัย 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในมหำวิทยำลัยไทย จ ำแนกเป็น 2 ด้ำน

ได้แก่ ด้ำนข้อมูลวิจัย และด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลวิจัย โดยข้อมูลวิจัยที่เผยแพร่ในคลังสำรสนเทศ
สถำบันส่วนใหญ่เป็น กำรรำยงำนผลกำรวิจัยในรูปวิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย ที่เป็นผลกำรวิจัย
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(research output) แต่ยังขำดไฟล์ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนกระบวนกำรวิจัยที่เป็นไฟล์ตำรำง ไฟล์ภำพ 
ไฟล์เสียงที่เรียกว่ำ datasets ส่วนข้อมูลวิจัยที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูลและคลังสำรสนเทศสถำบันของ
ห้องสมุดส่วนใหญ่มีกำรลงรำยกำรเพ่ืออธิบำยรำยละเอียดของข้อมูลด้วยเมตำดำตำ แต่ข้อมูลวิจัยที่
จัดเก็บและเผยแพร่โดยส ำนักวิจัยและส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์บำงแห่งยังขำดกำรลงรำยกำรเมตำดำ
ตำตำมมำตรฐำน ท ำให้เป็นข้อจ ำกัดในกำรค้นหำและเข้ำถึงข้อมูลวิจัยของผู้ใช้ อีกทั้งยังขำด
กระบวนกำรรับรองควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนของข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภำพของข้อมูล  
ที่ได้รับ 

อีกทั้งขำดนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรในกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในระยะ
ยำว และขำดแนวปฏิบัติของกระบวนกำรด ำเนินงำนในลักษณะ flow เดียวกันทั้งมหำวิทยำลัย 
เพ่ือให้กำรจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนและเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ใช้เข้ำถึงข้อมูล ณ จุดเดียว และขำดกำร
ประสำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรจัดกำรด้ำนลิขสิทธิ์เพ่ือจัดท ำข้อตกลงในกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล
ทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  

3. ความพร้อมด้านจ านวนวิทยานิพนธ์และงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทย  
ผลกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับข้อมูลฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์/ข้อมูลวิจัยและมีกำรใช้ตัวระบุ

วัตถุดิจิทัล (Digital Object Identifier : DOI) พบว่ำมีจ ำนวนDOI 58,378 รำยกำร ซึ่งลงทะเบียน
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลพบว่ำ แต่ยังขำดควำมพร้อมในด้ำน
องค์กร และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคนิค ดังนี้ 

1. มหำวิทยำลัยไทยส่วนใหญ่มีควำมพร้อมด้ำนกำรจัดกำรวัตถุดิจิทัล โดยกำร
ด ำเนินงำนของห้องสมุดมหำวิทยำลัย ได้แก่ ควำมพร้อมด้ำนไฟล์ดิจิทัลระบบเปิด ควำมพร้อมด้ ำน
คลังสำรสนเทศดิจิทัลระบบเปิด ควำมพร้อมด้ำนเมตำดำตำ ควำมพร้อมด้ำนตัวบ่งชี้ถำวร 
(persistent identifier) ซึ่งประกอบด้วย กำรเข้ำถึง (Access) ควำมถูกต้อง (integrity) กระบวนกำร 
(Process) และกำรสงวนรักษำ (Preservation) 

2. มหำวิทยำลัยไทยส่วนใหญ่ยังขำดควำมพร้อมด้ำนองค์กร (Organization) ได้แก่ 
ควำมพร้อมด้ำนนโยบำยกำรจัดกำรข้อมูลวิจัย เช่นกำรจัดกำรลิขสิทธิ์ ประกอบด้วย ธรรมำภิบำล 
(Governance) บุคลำกร (Staffing) นโยบำย (Policies) และกำรเงิน (Finances) 

3. มหำวิทยำลัยไทยส่วนใหญ่ยังขำดควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำง พ้ืนฐำนทำงเทคนิค
(Technical Infrastructure) กำรออกแบบระบบ (System design) และกำรรักษำควำมปลอดภัย 
(Security) 
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ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยไทยในด้ำนกำรจัดกำรวัตถุดิจิทัลใน
ฐำนข้อมูลห้องสมุดโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ มีกำรจัดเก็บและเผยแพร่ตัวเล่มงำนวิจัย และมีกำร
เผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ในลักษณะไฟล์ข้อมูลดิจิทัลผ่ำนระบบThaiLIS ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุมดมศึกษำแห่งชำติ แต่กำรน ำข้อมูลเผยแพร่เป็นกำรคัดเลือกเผยแพร่บำงรำยกำร ในขณะที่
ข้อมูลวิจัยที่เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลหลำยสถำบันได้เผยแพร่ในคลังสำรสนเทศสถำบัน ( Institutional 
Repository: IR) ซึ่งเป็นคลังสำรสนเทศดิจิทัลที่มีกำรเข้ำถึงแบบเปิด 

4. รูปแบบมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบันที่เหมำะสม
กับมหำวิทยำลัยไทย 

ผลกำรสังเครำะห์รูปแบบของกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบันที่เหมำะสม
กับมหำวิทยำลัยไทยจำกเอกสำร กำรสังเกตและกำรสัมภำษณ์ สำมำรถก ำหนดรูปแบบได้ดังนี้ 

สำมำรถก ำหนดรูปแบบได้เป็นแนวปฏิบัติกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศดิจิทัล
เพ่ือให้ได้กำรรับรองมำตรฐำน เป็น ORI : Guideline for Digital Repository ได้แก่ ด้ำนองค์กร 
ด้ำนคลังสำรสนเทศดิจิทัล และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
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4. อภิปรายผล 

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพกำรจัดกำรข้อมูล
วิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบันของมหำวิทยำลัยไทย 

ผลการวิจัยมีประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยน ามาอภิปราย ดังนี้  

5.1  นโยบำยข้อมูลวิจัยในระบบเปิดและกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในฐำนข้อมูล
และคลังสำรสนเทศสถำบัน 

จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ มหำวิทยำลัยส่วนใหญ่ไม่มีนโยบำยในกำรก ำหนดให้ข้อมูลวิจัย
เป็นข้อมูลเปิด (open data) ที่จัดเก็บไว้ในคลังสำรสนเทศสถำบันเพ่ือกำรใช้งำนในระยะยำว  
โดยห้องสมุดเป็นผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยของมหำวิทยำลัยซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของวัชรี 
เพ็ชรวงษ์ (2554) กำรส่งรำยงำนกำรวิจัยมำให้ห้องสมุดจัดเก็บเพ่ือให้บริกำรโดยควำมสมัครใจของ
ผู้วิจัยนั้น ส่งผลให้คณำจำรย์และนักวิจัยจ ำนวนไม่มำกที่ส่งข้อมูลวิจัยเข้ำระบบคลังสำรสนเทศสถำบัน
โดยสมัครใจ ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของกุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์ (2558) ในขณะที่มหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำนวิจัยในต่ำงประเทศมีควำมพยำยำมในกำรสร้ำงและก ำหนดกำรใช้เกณฑ์กำรประเมินหลำย
รูปแบบเพื่อควำมเหมำะสม และมีกำรเตรียมกำรเพื่อตรวจประเมินเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงในอนำคต 

ในขณะเดียวกันกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยในฐำนข้อมูลและคลั งสำรสนเทศ
สถำบันผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้อมูลวิจัยในส่วนของวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัยในห้องสมุด
มหำวิทยำลัยไทยทุกแห่ง มีกำรวิเครำะห์หมวดหมู่และกำรลงรำยกำรโดยจัดท ำเมตำดำตำในกำร
อธิบำยรำยละเอียดของไฟล์ข้อมูลดิจิทัล เพ่ือจัดเก็บและกำรใช้งำนในระยะยำว ในขณะที่หลำย
สถำบันที่เผยแพร่ข้อมูลวิจัยโดยส ำนักวิจัยและคณะยังขำดกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยโดยกำรลงรำยกำร
เพ่ือกำรใช้งำนในระยะยำว ได้แก่ข้อมูลวิจัยที่เป็นรูปเล่มวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัย และข้อมูล
วิจัยที่เป็นไฟล์ดิจิทัลวิทยำนิพนธ์และรำยงำนกำรวิจัยฉบับเต็ม โดยสถำบันอุดมศึกษำเอกชนหลำย
แห่งขำดระบบฐำนข้อมูลวิจัยเพื่อกำรสืบค้น (นพวรรณ บุญธรรม 2553) 

3. ปัญหำกำรจัดกำรระบบข้อมูลวิจัยในมหำวิทยำลัยยังขำดควำมครบถ้วน 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในมหำวิทยำลัยไทย จ ำแนกเป็น 2 ด้ำน

ได้แก่ ด้ำนข้อมูลวิจัย และด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลวิจัย โดยข้อมูลวิจัยที่เผยแพร่ในคลังสำรสนเทศ
สถำบันส่วนใหญ่เป็น กำรรำยงำนผลกำรวิจัยในรูปวิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย ที่เป็นผลกำรวิจัย
(research output) แต่ยังขำดไฟล์ข้อมูลที่ใช้สนับสนุนกระบวนกำรวิจัยที่เป็นไฟล์ตำรำง ไฟล์ภำพ 
ไฟล์เสียงที่เรียกว่ำ datasets ส่วนข้อมูลวิจัยที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูลและคลังสำรสนเทศสถำบันของ
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ห้องสมุดส่วนใหญ่มีกำรลงรำยกำรเพ่ืออธิบำยรำยละเอียดของข้อมูลด้วยเมตำดำตำ แต่ข้อมูลวิจัยที่
จัดเก็บและเผยแพร่โดยส ำนักวิจัยและส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์บำงแห่งยังขำดกำรลงรำยกำรเมตำดำ
ตำตำมมำตรฐำน ท ำให้เป็นข้อจ ำกัดในกำรค้นหำและเข้ำถึงข้ อมูลวิจัยของผู้ใช้ อีกทั้งยังขำด
กระบวนกำรรับรองควำมถูกต้องและควำมครบถ้วนของข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้มั่นใจในคุณภำพของข้อมูล  
ที่ได้รับ 

รวมถึงกำรขำดนโยบำยเป็นลำยลักษณ์อักษรในกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัยใน
ระยะยำว และขำดแนวปฏิบัติของกระบวนกำรด ำเนินงำนในลักษณะ รวมถึงกำรไหลของข้อมูลที่
ด ำเนินกำรต่อกันเป็นล ำดับทั้งมหำวิทยำลัย เพ่ือให้กำรจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนและเอ้ือประโยชน์ให้ผู้ใช้
เข้ำถึงข้อมูล ณ จุดเดียว และขำดกำรประสำนควำมร่วมมือเพ่ือกำรจัดกำรด้ำนลิขสิทธิ์เพ่ือจัดท ำ
ข้อตกลงในกำรจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  

ซึ่งสอดคล้องกับรำยงำนเรื่อง ระบบวิจัยเพ่ือเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปัญญำของ
ประเทศ (2558) ที่สะท้อนว่ำกำรปฏิรูประบบข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำประเทศเป็นวำระปฏิรูปที่ส ำคัญ
และเร่งด่วน ที่ปัจจุบันข้อมูลของประเทศยังขำดควำมพร้อมใช้ ขำดควำมน่ำเชื่อถือ ขำดควำม
สอดคล้องกับกำรใช้งำน ขำดกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน รวมทั้งขำดข้อมูลระดับพ้ืนที่ที่จะ
น ำไปสู่กำรบริกำรจัดกำรในระดับชุมชนและรำยบุคคล ดังนั้นกำรจัดกำรระบบข้อมูลวิจัยให้ได้
มำตรฐำนเพ่ือควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำระบบวิจัยเพ่ือเป็นโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงปัญญำของประเทศ 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลวิจัยไปใช้ 

 5.1.1 มหำวิทยำลัยทุกแห่งควรก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในระดับ
สถำบันเพื่อให้กำรจัดเก็บข้อมูลวิจัยในแต่ละปีครบถ้วนเพ่ือกำรใช้งำนในระยะยำวทั้งรำยงำนกำรวิจัย
ของอำจำรย์และวิทยำนิพนธ์นักศึกษำ เพ่ือให้สะดวกในกำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นในกำรวิจัยที่
สำมำรถน ำมำใช้ต่อยอดควำมรู้ 

5.1.2 ควรมีกำรจัดท ำมำตรฐำนกำรรับรองคุณภำพกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในคลัง
สำรสนเทศสถำบันเพ่ือเป็นแนวทำงกำรควบคุมคุณภำพกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในระดับสถำบันและ
หน่วยงำน ซึ่งจะเป็นแนวทำงในกำรท ำให้มีฐำนข้อมูลกลำงของข้อมูลวิจัยในระดับประเทศ ที่จะ
ท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลวิจัยของประเทศจำกบริกำรข้อมูลวิจัย ณ จุดเดียวในลักษณะ 
One stop service. 
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 5.1.3 มหำวิทยำลัยควรร่วมมือกับองค์กรวิจัยระดับชำติก ำหนดแนวทำงกำรจัดเก็บ
และเผยแพร่ข้อมูลวิจัยให้เป็นข้อมูลเปิดตำมมำตรฐำนสำกล เช่นควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด
มหำวิทยำลัยกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ เป็นต้น 

5.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนกำรศึกษำค้นคว้ำครั้งต่อไป   
จำกกำรศึกษำสภำพกำรจัดกำรข้อมูลวิจัยในคลังสำรสนเทศสถำบันจึงมีข้อเสนอแนะใน

กำรจัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรจัดกำรข้อมูลงำนวิจัยในคลังสำรสนเทศดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย 1. ผู้ผลิต
ข้อมูลงำนวิจัย 2. คลังสำรสนเทศดิจิทัล 3. ผู้ใช้ข้อมูลงำนวิจัย ดังนี้ 
 
คู่มือมาตรฐานการจัดการข้อมูลงานวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล ประกอบด้วย 

บทน ำ 
1. ผู้ผลิตข้อมูลวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบในคุณภำพของข้อมูลวิจัย 
2. คลังสำรสนเทศดิจิทัล เป็นผู้รับผิดชอบในคุณภำพเครื่องมือจัดเก็บและกำรเข้ำถึง

ข้อมูลวิจัย เป็นหลักในกำรสนับสนุนกำรท ำงำนของผู้ผลิตและผู้ใช้ข้อมูลวิจัย 
3. ผู้ใช้ข้อมูลวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบในคุณภำพของกำรใช้ข้อมูลวิจัย 
บทสรุป 

1. ผู้ผลิตข้อมูลงานวิจัย 
1.1 นิยำม 
ผู้ผลิตข้อมูลงำนวิจัย (Research Data Producer หรือ Data Researcher) หมำยถึง 

ผู้วิจัย หรือ บัณฑิตวิทยำลัย หรือหน่วยงำนวิจัย หรือห้องสมุด ที่ท ำหน้ำที่น ำข้อมูลงำนวิจัยเข้ำไว้ใน
คลังสำรสนเทศดิจิทัล(Digital Repository) หรือฐำนข้อมูลเปิด (Open database) ได้แก่ 
วิทยำนิพนธ์ รำยงำนกำรวิจัย บทควำมวิจัย ข้อมูลที่สนับสนุนผลกำรวิจัย เนื่องจำกข้อมูลงำนวิจัย
ดังกล่ำวเป็นข้อมูลงำนวิจัยที่มีคุณค่ำ ควรแก่กำรเผยแพร่เพื่อกำรใช้ประโยชน์ในระยะยำว 

1.2 หลักกำรและเหตุผล 
หลักกำรของกำรเป็นผู้ผลิตข้อมูลงำนวิจัย คือ ผู้ผลิต ผู้รับผิดชอบในกำรรับข้อมูล

งำนวิจัยเพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และอธิบำยรำยละเอียดของข้อมูลด้วยเมตำดำตำ 
ผู้ผลิตข้อมูลจะเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยในกำรจัดกำรข้อมูลก่อนที่จะน ำเข้ำระบบที่เรียกว่ำคลัง
สำรสนเทศดิจิทัล 
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1.3 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
1) ผู้ผลิตต้องทรำบเกณฑ์กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อมูลวิจัยตำมนโยบำยที่

ก ำหนด 
2) ผู้วิจัยต้องน ำข้อมูลวิจัยที่เกิดจำกกระบวนกำรวิจัย เช่น แฟ้มข้อมูลตำรำง 

ภำพประกอบ รำยงำนกำรวิจัย วิทยำนิพนธ์ บทควำมวิจัย หรือบทควำมปรัทัศน์ เข้ำสู่คลังสำรสนเทศ
ดิจิทัล 

3) ผู้ผลิต และ/หรือผู้วิจัย ควรท ำข้อตกลงร่วมกันในกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่คลังสำรสน-
เทศดิจิทัล 

 
2. คลังสารสนเทศดิจิทัล 
2.1 นิยำม 
คลังสำรสนเทศดิจิทัล (Digital Repository) หรือคลังสำรสนเทศสถำบัน (Institutional 

Repository) หมำยถึง ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่เป็นแหล่งจัดเก็บสำรสนเทศทำงวิชำกำรเป็นแหล่ง
จัดเก็บสำรสนเทศงำนวิจัยที่ผลิตโดยสถำบันนั้นเพ่ือให้บริกำรผู้ใช้เข้ำถึงได้ และสนับสนุนกำรค้นหำ
ผ่ำนเมตำดำตำ ได้แก่ บทควำมก่อนหรือหลังกำรตีพิมพ์ (article preprints and postprints) ข้อมูล
สนับสนุนกำรวิจัย (data sets) วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก (electronic theses, 
Dissertations) รำยงำนกำรวิจัย รำยงำนทำงวิชำกำร และทรัพยำกรกำรเรียนรู้อื่นๆ 

2.2 หลักกำรและเหตุผล 
คลังสำรสนเทศดิจิทัลขององค์กร เป็นระบบสำรสนเทศที่จัดเก็บ อนุรักษ์ข้อมูลวิจัยเพ่ือ

ให้บริกำรกำรเข้ำถึงทรัพยำกรดิจิทัลของแต่ละองค์กร คลังสำรสนเทศดิจิทัลเป็นกลไกส ำคัญในกำร
จัดเก็บและเผยแพร่งำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรของบุคลำกรในองค์กรในรูปทรัพยำกรดิจิทัล  

2.3 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
วิธีกำรสื่อสำรทำงวิชำกำรในคลังสำรสนเทศดิจิทัล ได้แก่ 
1. กำรลงทะเบียนทรัพยำกรดิจิทัล (Registration) 
2. กำรตรวจสอบและกลั่นกรองคุณภำพของทรัพยำกรดิจิทัลผ่ำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบคุณภำพ (Certification) 
3. กำรสร้ำงควำมตระหนักในกำรก ำหนดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือองค์กร (Awareness) 
4. กำรอนุรักษ์หรือจัดเก็บทรัพยำกรดิจิทัลและกำรเผยแพร่เพ่ือกำรใช้งำนในระยะยำว 

(Achiving) 
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กำรเตรียมกำรพัฒนำคลังสำรสนเทศขององค์กร มีดังนี้ 
1. กำรก ำหนดนโยบำยกำรรวบรวมเนื้อหำ 
2. กำรตัดสินใจเลือกเมตำดำตำที่จะจัดเก็บและน ำเสนอข้อมูล 
3. กำรลงทะเบียนตัวระบุวัตถุดิจิทัล (DOI) เพ่ือน ำมำใช้ 
4. กำรร่ำงข้อตกลงด้ำนลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทำงปัญญำระหว่ำงผู้ผลิต หรือผู้รับผิดชอบ

คลังสำรสนเทศดิจิทัลกับเจ้ำของผลงำน 
5. กำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงเอกสำรและคู่มือกำรอนุรักษ์ข้อมูลวิจัยในระยะยำว และ

รูปแบบกำรน ำเสนอท่ีเหมำะสม 
6. กำรฝึกอบรมบุคลำกรและเจ้ำของผลงำนในกำรใช้ซอฟต์แวร์ในกำรน ำเนื้อหำเข้ำสู่

คลังสำรสนเทศดิจิทัล 
7. กำรสร้ำงคู่มือกำรน ำฝำกเอกสำรหรือกำรส่งเอกสำรข้อมูลวิจัยเข้ำสู่คลังสำรสนเทศ

ดิจิทัล 
8. กำรตลำดและกำรแผยแพร่แนวคิดของกำรฝำกข้อมูลดิจิทัลไว้ในคลังสำรสนเทศ

ดิจิทัลเพ่ือกำรใช้งำนในระยะยำว 
 

3. ผูใ้ช้ข้อมูลงานวิจัย 
3.1 นิยำม 
ผู้ใช้ข้อมูลงำนวิจัย (Research Data Consumer หรือ Data User) หมำยถึง นักศึกษำ 

อำจำรย์ นักวิจัย ผู้สนใจที่เป็นผู้ใช้ผลผลิตงำนวิจัย 
3.2 หลักกำรและเหตุผล 
กำรจัดกำรข้อมูลที่ดีเป็นพ้ืนฐำนของงำนวิจัยที่ดี องค์กรที่ให้ทุนวิจัยจึงต้องกำรให้

นักวิจัยแบ่งปันข้อมูลให้กับชุมชนวิจัย ซึ่งแต่เดิมควำมรู้จำกงำนวิจัยจะได้รับกำรเผยแพร่ในรูปกำร
ตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรเป็นหลัก หลำยองค์กรตระหนักว่ำนอกจำกกำรตีพิมพ์บทควำมในวำรสำร
แล้ว ข้อมูลวิจัย(Research data)ในส่วนของ Data Sets ยังเป็นประโยชน์ในกำรน ำข้อมูลมำใช้ต่อ
ยอดควำมรู้ ซึ่งสำมำรถเข้ำถึงได้จำกคลังสำรสนเทศดิจิทัล และ/หรือข้อมูลวิจัย 

3.3 แนวทำงกำรปฏิบัติ 
ผู้ใช้จะปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกฎหมำยและกำรเคำรพในสิทธิของผู้อ่ืนในกำรเข้ำถึงและ

น ำข้อมูลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกำรอ้ำงถึง กำรใช้ซ้ำ และกำรต่อยอดควำมรู้เพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำร 
กำรสร้ำงนวัตกรรม และกำรพัฒนำประเทศ 
 
 




