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การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษา

เอกสารจดหมายเหตดุิจิทลัของหน่วยงานบริการจดหมายเหตใุนประเทศไทย โดยใชว้ิธีวจิัยแบบผสมผสาน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวจิัย ประกอบดว้ย กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัส าหรบัวิธีวิจัยเชิงคณุภาพ จ านวน 16 คน และกลุ่ม
ตวัอย่างส าหรบัวิธีวิจัยเชิงปริมาณ จ านวน 87 คน ซึ่งเป็นผูป้ฏิบัติงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตดุจิิทัล เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง และแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้วิธี Priority 
Needs Index แบบปรบัปรุง (PNImodified) ในการประเมนิความตอ้งการจ าเป็น ผลการวิจยัพบว่า สภาพการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดุิจิทัลของหน่วยงานบรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 1) ดา้น
นโยบาย หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทยสว่นใหญ่ไม่มีการก าหนดนโยบายการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตดุจิิทลัอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร 2) ดา้นการปฏิบตั ิหน่วยงานบรกิารจดหมายเหตมีุการปฏิบตัเิพ่ือ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดุิจิทัล มี 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ การแปลงไฟล ์การเปล่ียนส่ือ การจ าลองระบบ 
และการส ารองขอ้มลู และ 3) ดา้นเทคโนโลยี หน่วยงานบริการจดหมายเหตใุชเ้ทคโนโลยีในกระบวนการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดุิจิทัล ประกอบดว้ย เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร และเทคโนโลยีการจดัเก็บขอ้มลู 
นอกจากนีปั้ญหาในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดุิจิทัล  พบว่า หน่วยงานบริการจดหมายเหตปุระสบ
ปัญหาและอปุสรรคใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบาย ดา้นบคุลากร และดา้นงบประมาณ สว่นความตอ้งการจ าเป็น
ในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดุจิิทัลของหน่วยงานบรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย พบว่า อนัดบั 1 
คือ ดา้นการปฏิบตัิ (PNImodified = 0.352) อนัดบั 2 คือ ดา้นนโยบาย (PNImodified = 0.334) และอนัดบั 3 คือ ดา้น
เทคโนโลยี (PNImodified = 0.320) ในรายข้อพบว่าความต้องการจ าเป็นอันดับ  1 คือ บุคลากรมีความรูห้รือ
ปฏิบัติงานจ าลองระบบฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล  (PNImodified = 0.693) อันดับ 2 คือ การใช้
ซอฟต์แวรเ์ชิงพาณิชย์ในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล  (PNImodified = 0.495) และอันดับ 3 คือ 
บุคลากรมีความรูห้รือปฏิบัติงานเปล่ียนส่ือเอกสารจดหมายเหตุจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัลได้  (PNImodified = 
0.423) 
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This research aims to study the conditions and problems and to assess the need for 

preserving digital archival records of archival institutions in Thailand using a mixed research method . 
The key informants for the qualitative research method were 16 archival workers. The sampling group 
for the quantitative research method were 87 archival workers . The research instruments included a 
semi-structured interview and a questionnaire.  The statistics used in the research included 
frequency, percentage, mean, standard deviation, and the Priority Needs Index (PNImodified) for needs 
assessment analysis.  The research results regarding the conditions of preserving digital archival 
records of archival institutions in Thailand found the following:  ( 1)  most archival institutions in 
Thailand have a written digital preservation policy; (2)  archival institutions in Thailand have digital 
preservation processes which consist of migration, refreshing, emulation, and backup; (3) they use 
technology to preserve digital archival records, consisting of document management and storage 
technology. The problems of preserving digital archival records were found in three aspects : policy, 
practitioners, and budget. The three needs assessments on preserving digital archival records found 
that the first requirement was the process (PNImodified =  0. 352) , policy ( PNImodified =  0.334) , and 
technology (PNImodified = 0.320) respectively.  The three most needed items are archival workers with 
knowledge or the ability to perform the emulation for preserving digital archival records (PNImodified = 
0. 693) , archival institutions used commercial software for preserving digital archival records 
(PNImodified = 0.495), and archival workers with knowledge of or the ability to refresh or preserve digital 
archival records (PNImodified = 0.423). 
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บทที ่1  
บทน า 

ภมูิหลัง 
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวัน การท างาน 

การศึกษาและการด าเนินกิจการต่าง ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสารสนเทศจากเดิมอยู่ใน
รูปแบบสื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่อโสตทศันก์ลายเป็นสื่อดิจิทัล ท าใหน้วตักรรมและธุรกรรมต่าง ๆ ลว้น
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีดิจิทัล คือ 
นวตักรรมหรอืเครื่องมือท่ีสรา้งขึน้มาเพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการดา้นตา่ง ๆ ทัง้ดา้น
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และการศึกษา เช่น เทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด ์(Cloud 
computing) เทคโนโลยี อิน เทอร์เน็ตของสรรพสิ่ ง  ( Internet of Things) เทคโนโลยี ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) เป็นตน้ (พิรุฬภัค เนตรสืบสาย และ นวรตัน ์การะเกษ, 
2560, น. 9) รฐับาลของหลาย ๆ ประเทศต่างตระหนกัถึงความเปลี่ยนแปลงดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 
จึงมีนโยบายและแผนงานรองรบัการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลัทัง้ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม และการศึกษา ประเทศไทยมีการตระหนกัในสถานการณเ์ช่นนี ้โดยมีมติคณะรฐัมนตรี เม่ือ
วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ใหก้ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดท าแผนพัฒนา
เศษฐกิจและสงัคมโดยเนน้การน าเทคโนโลยีมาเป็นตวัแทนในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ 
เพื่อรองรบัการเขา้สูส่งัคมดิจิทลั (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559, น. 3 - 5) 
นอกจากนีค้วามกา้วหนา้และนวตักรรมของเทคโนโลยีดิจิทลัท าใหรู้ปแบบสารสนเทศเปลี่ยนแปลง
ไปจากสื่อสิ่งพิมพแ์ละสื่อโสตทศันก์ลายเป็นสื่อดิจิทลั หรอือาจกลา่วไดว้่าเป็นการเปลี่ยนรูปจาก
แอนะล็อกเป็นดิจิทัล ซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองคก์รสารสนเทศ ไดแ้ก่ หอ้งสมุด ศูนย์
สารสนเทศ และหอจดหมายเหตุ ท่ีตอ้งปรบัเปลี่ยนวิธีด  าเนินงานเพื่อรองรบัการจดัการทรพัยากร
สารสนเทศดิจิทลั 

องคก์รสารสนเทศท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การบรหิารและจดัการเอกสารท าการท่ีเกิดขึน้ของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ไดแ้ก่ หอจดหมายเหตุ โดยจัดเก็บและใหบ้ริการเอกสาร
จดหมายเหตุ ซึ่งเป็นเอกสารหลากหลายรูปแบบท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานแต่สิน้
กระแสการปฏิบัติงานแลว้ และไดร้บัการประเมินว่ามีคุณค่าเป็นสารสนเทศขัน้ตน้ท่ีแสดงถึงการ
ด าเนินงาน พฒันาการ และเรื่องราวท่ีเก่ียวขอ้งของหนว่ยงานนัน้ นอกจากนีย้งัรวมถึงเอกสารสว่น
บุคคลท่ีไดร้บัมอบจากบุคคลส าคญัหรือทายาท เหลา่นีล้ว้นมีคุณค่าต่อการศึกษา คน้ควา้ วิจัย 
ประวติัศาสตรข์องหนว่ยงานและบุคคล (ส  านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ, 2559, น. 1) สามารถใช้
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เป็นหลกัฐานการด าเนินงานในอดีตของเจา้ของเอกสารท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงปัจเจกบุคคลหรอืความ
เป็นสถาบนัของผูผ้ลติเอกสาร เป็นมรดกวฒันธรรมของสงัคมท่ีใชเ้ป็นเอกสารทางประวติัศาสตรท่ี์
ส  าคัญในการศึกษาวิจัย เป็นองคค์วามรูท่ี้สามารถน าไปสู่การตดัสินใจในการสรา้งสิ่งท่ีดีขึน้ใน
อนาคต โดยช่วยใหผู้ศ้กึษาเกิดความเขา้ใจประวติัศาสตรแ์ละบทบาทขององคก์ร ครอบครวั บุคคล 
รวมไปถึงเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นประสบการณ์ และสามารถใช้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ        
น าไปสู่การเพิ่มความรูค้วามเข้าใจทางวัฒนธรรมและส่งเสริมเอกลักษณ์ทางสังคม รวมทั้ง       
เป็นสิ่งท่ีสรา้งความยุติธรรมใหก้บัทุกฝ่ายในฐานะหลกัฐานอา้งอิงทางกฎหมาย สามารถปกป้อง
สิทธิส่วนบุคคลภายในประเทศท่ีมีระบอบประชาธิปไตย รวมไปถึงเป็นเครื่องตรวจสอบความ
รับผิดชอบของรัฐบาลในการเก็บรักษาเอกสารส  าคัญท่ีถูกสรา้งขึน้หรือได้ร ับมาจัดเก็บไว ้
(มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช และ ส  านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ, 
2561, น. 27; สมสรวง พฤติกุล, 2539, น. 7 - 8) ซึ่งคุณคา่ของเอกสารจดหมายเหตุท่ีมีต่อบุคคล 
หนว่ยงาน สงัคมและประเทศ จึงมีการรวบรวมและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบเพื่อใชป้ระโยชนใ์นแตล่ะ
บรบิทดงักลา่วขา้งตน้ 

เอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารท่ีมีหนึ่งเดียว (Uniqueness) ท่ีมีคุณค่าทัง้การศึกษา 
การวิจัยและประวติัศาสตร ์รวมทัง้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่มีคณุคา่ดา้นจิตใจตอ่สว่นรวม หากมี
การช ารุด เสียหายหรือสญูหายอาจสง่ผลกระทบต่อบุคคล หน่วยงานและประเทศหรือก่อใหเ้กิด
ความเสียหายอย่างประมาณค่ามิได ้อย่างไรก็ตามเม่ือมีการใช้งานก็ย่อมมีการเสื่อมสภาพและ
ช ารุดไปตามกาลเวลา จึงท าใหเ้กิดการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตขุึน้ โดยรูปแบบและวิธีการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุแต่ละประเภทแตกต่างกันไป เอกสารจดหมายเหตุท่ีอยู่ในรูป     
แอนะลอ็กตอ้งอาศยัการสงวนรกัษาท่ีเป็นการปอ้งกนัเพื่อไม่ใหเ้อกสารจดหมายเหตถุูกท าลายหรือ
เสื่อมสภาพไปอย่างรวดเรว็โดยเก็บรกัษาใหป้ลอดภยัใหร้อดพน้จากสิ่งท่ีจะมีผลต่อการเสื่อมสลาย
ของเอกสาร เช่น แมลง อัคคีภยั อุณหภูมิ เป็นตน้ สว่นเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ีมีทัง้เอกสาร
ดิจิทัลโดยก าเนิดและแปลงรูปจากสิ่งพิมพ์ การสงวนรกัษาตอ้งอาศัยการจัดการด้านนโยบาย      
การวางแผนและการจดัสรรทรพัยากร เช่น งบประมาณ เวลา บุคลากร เป็นตน้ รวมทัง้การจัดการ
ดา้นเทคโนโลยีและวิธีด  าเนินการสงวนรกัษาท่ีแตกต่างจากเอกสารจดหมายเหตุท่ีอยู่ในรูปแอ
นะลอ็ก โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงและใชง้านเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัไดท้ัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต (Gracy & Kahn, 2012, pp. 32 - 33)  

เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหนา้และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง ท าใหอ้งคก์ร
บริการจดหมายเหตุต่างตระหนกัถึงความส าคัญของการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
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และหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัใหส้ามารถเขา้ถึงและใช้
งานได้อย่างต่อเน่ืองและถาวรแม้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลก็ตาม จากการ
ส  ารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล พบว่าส่วนใหญ่เป็น
งานวิจัยในต่างประเทศท่ีศกึษาเก่ียวกบันโยบายการสงวนรกัษาของหนว่ยงานบรกิารจดหมายเหต ุ
และการปฏิบัติท่ีเนน้เรื่องการแปลงไฟล ์(Migration) การเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) การจ าลอง
ระบบ (Emulation) และการส  ารองขอ้มลู (Backup) (Adjei, Mensah, & Amoaful, 2019; Adu & 
Ngulube, 2016; Anyaoku, Echedom, & Baro, 2019; Bhat, 2017; Gbaje, 2011; Gbaje & 
Mohammed, 2013; Magama, 2017) ส  าหรบังานวิจัยในประเทศไทยท่ีส  ารวจพบ คือ งานวิจัย
ของศศิธร ติณะมาศ  (2555) ศึกษาการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินงานสงวนรกัษา
ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัลของสถาบนัอุดมศึกษาประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาดา้นบุคลากรและ
เครื่องมือท่ีใช้ในการสงวนรกัษา ซึ่งเป็นงานท่ีศึกษานานเกินห้า ปีแลว้ ในปัจจุบันเทคโนโลยี
เจริญกา้วหนา้อย่างรวดเร็วท าใหเ้อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลมีเพิ่มมากขึน้และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีท าใหก้ารใชง้านเอกสารดิจิทลัตอ้งปรบัเปลี่ยนตามไปดว้ย ท าใหห้น่วยงานบริการ
จดหมายเหตุตอ้งปรบัตัวให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงนี ้ประกอบกับความส าคัญของ
เอกสารจดหมายเหตุตอ่บุคคล องคก์รและสงัคมทัง้ดา้นการศึกษาวิจยั การบรหิารจดัการและการ
ด ารงวฒันธรรมของประเทศ จึงท าใหผู้ว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย โดยผลท่ีไดจ้ากการวิจัยนีท้  าใหท้ราบ
สภาพและปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลในดา้นนโยบาย การปฏิบัติ และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน และท าให้เห็นพัฒนาการ หลังการวิจัยของศศิธร ติณะมาศ (2555) ซึ่ง
หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตุสามารถน าไปก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงานเพื่อการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัใหส้ามารถเขา้ถึงและใชง้านไดอ้ยา่งยั่งยืน 

ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัของหน่วยงาน

บรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย 
2. เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของ

หนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย 
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ความส าคัญของการวิจัย  
ผลท่ีไดจ้ากการวิจัยนีท้  าใหท้ราบสภาพและปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ

ดิจิทัลในดา้นนโยบาย การปฏิบติั และเทคโนโลยี ซึ่งหอจดหมายเหตุ หอ้งสมุด ศูนยส์ารสนเทศ 
หรือหน่วยงานบริการจดหมายเหตุอ่ืน ๆ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานทัง้ดา้น
นโยบายและปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม สามารถพฒันาปรบัปรุงการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลัใหมี้ประสทิธิภาพเพื่อการบรกิารอยา่งยั่งยืน 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุใน
ประเทศไทย 33 แห่ง จ านวน 110 คน ซึ่งส  ารวจจากเว็บไซตข์องหน่วยงานและสอบถามทาง
โทรศพัท ์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยันี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ตามวิธีวิจยั ดงันี ้

1. ผู ้ให้ข้อมู ลหลัก  (Key informants) ส  าหรับวิ ธี วิจัย เชิ งคุณ ภาพ  ได้แก่ 
ผูป้ฏิบัติงานของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย จ านวน 16 คน ซึ่งคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทลัของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุขนาดใหญ่ 6 แห่ง ท่ีมีจ านวนเอกสารจดหมายเหตุ
มากกว่า 500,000 รายการ และใหบ้ริการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ไดแ้ก่ 1) หอจดหมายเหตุ
สาธารณสุขแห่งชาติ จ านวน 3 คน 2) จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จ านวน 1 คน 3) ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) จ านวน 2 คน 4) หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 1 คน 5) หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 4 คน 
และ 6) หอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑม์หาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 5 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างส  าหรบัวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผู ้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
บรกิารจดหมายเหตุในประเทศไทย จ านวน 87 คน โดยการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างไม่นอ้ยกว่า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างขัน้ต ่าของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 - 610) 
และใชว้ิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารและขอ้มูลท่ีหน่วยงานจัดท าขึน้ในรูปแบบ

ต่าง ๆ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน แต่เสร็จสิน้การปฏิบติังานแลว้ และไดร้บัการประเมินว่ามีคุณค่า
เป็นขอ้มูลชัน้ตน้ท่ีแสดงถึงการด าเนินงานและพฒันาการของหน่วยงานนัน้ ๆ รวมถึงเอกสารสว่น
บุคคลท่ีเป็นบุคคลส าคัญ ซึ่งมีคุณค่าต่อการศึกษา คน้ควา้ และวิจัยเก่ียวกับประวัติศาสตรข์อง
หนว่ยงาน บุคคลและเหตกุารณส์  าคญั 

2. เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล หมายถึง เอกสารจดหมายเหตท่ีุอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั ซึ่ง
อาจเป็นเอกสารดิจิทัลโดยก าเนิด (Born-digital) หรือเอกสารจดหมายเหตุท่ีแปลงมาจากสื่อ
สิ่งพิมพแ์ละสื่อโสตทศันท่ี์เป็นรูปแบบแอนะลอ็กใหเ้ป็นรูปแบบดิจิทลั 

3. การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล หมายถึง การป้องกันและรักษา
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัใหอ้ยู่ในสภาพท่ีสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดย้าวนานท่ีสดุเทา่ท่ีกระท า
ได ้โดยไม่มีปัญหาดา้นสภาพของเอกสารท่ีเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ รวมทัง้ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการจัดเก็บและเขา้ถึงเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล โดยศึกษา 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

3.1 ด้านนโยบาย หมายถึง หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการก าหนดนโยบาย 
การจัดโครงสรา้งองคก์ร และการจัดสรรงบประมาณ รวมทัง้การวางแผนการด าเนินงานเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลั ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เช่น ระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี เป็นตน้ โดยก าหนดเป็น
ลายลกัษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรตามการรบัรู ้
เก่ียวกบันโยบายนัน้ 

3.2 ด้านการปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของบุคลากรผูร้บัผิดชอบงาน
ดา้นจดหมายเหตดิุจิทลัเพื่อปฏิบติังานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ซึ่งในท่ีนีเ้ลอืกศกึษา
ใน 4 กระบวนการหลกั ไดแ้ก่ 

3.2.1 การแปลงไฟล ์(Migration) หมายถึง การแปลงไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลจากรูปแบบหนึ่งไปยังรูปแบบใหม่ เพื่อให้ไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีเก็บนั้นยัง
สามารถเข้าถึง แสดงผล และใช้ได้แม้ว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนไป เช่น การแปลงไฟลเ์อกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัจาก TIFF ไปเป็น JPEG จาก TIFF ไปเป็น PDF/A จาก DOCX ไปเป็น PDF/A 
เป็นตน้ 

3.2.2 การเปล่ียนส่ือ (Refreshing) หมายถึง การเปลี่ยนสื่อท่ีจัดเก็บเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลัจากสื่อจัดเก็บหนึ่งไปยงัอีกสื่อจัดเก็บหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นสื่อจัดเก็บเดียวกันหรือ
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แตกต่างกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพหรือตกรุน่ของสื่อจัดเก็บ เช่น การน าขอ้มูลท่ีจัดเก็บใน
แผ่นซีดีรอมไปจัดเก็บในแผ่นดีวีดีหรือฮาร ์ดดิสก์ เป็นต้น วิธีการนีจ้ะเปลี่ยนเฉพาะสื่อจัดเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลเท่านั้น โดยรูปแบบ (Format) ของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลไม่
เปลี่ยนแปลงและยงัคงมีบูรณภาพ (Integrity) ครบถว้นสมบูรณเ์หมือนเดิมทกุประการ 

3.2.3 การจ าลองระบบ (Emulation) หมายถึง การจ าลองระบบอ่ืนบนระบบท่ี
หนว่ยงานมีอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อใหส้ามารถใชไ้ฟลเ์อกสารจดหมายเหตดิุจิทลัท่ีใชง้านกบัระบบอ่ืนได ้
เช่น ระบบปฏิบัติการแมคโอเอส (MacOS) ท่ีมีระบบปฏิบัติการวินโดวส ์เพื่อใช้แอปพลิเคชัน
วินโดวสบ์นเครื่องแมค (Mac) ได ้เป็นตน้ 

3.2.4 การส ารองข้อมูล (Backup) หมายถึง การส  ารองเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลัตน้ฉบบัลงในสื่อจดัเก็บขอ้มลูส  ารองประเภทตา่ง ๆ เช่น เทปแม่เหล็ก (Magnetic tape) จาน
แม่เหล็ก (Magnetic disk) ออปติคัลดิสก์ (Optical disk) หน่วยความจ าแฟลช (Flash memory) 
เป็นตน้ 

3.3 ด้านเทคโนโลยี หมายถึง หมายถึง หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการน า
เทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัใหอ้ยู่ในสภาพท่ีสามารถ
เขา้ถึงและใช้งานไดต้ลอดไป ซึ่งเทคโนโลยีในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ไดแ้ก่  
เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร (Document management technology) และเทคโนโลยีการจดัเก็บ
ขอ้มลู (Storage technology) 

4. สภาพและปัญหาการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล หมายถึง 
สถานการณ์การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบาย ดา้นการ
ปฏิบติั และดา้นเทคโนโลยี รวมทัง้ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานปัจจุบนัของหน่วยงาน
บรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทยท่ีไดจ้ากการสมัภาษณผ์ูใ้หข้อ้มลูหลกั 

5. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัล หมายถึง การหาความแตกต่างระหว่างสภาพความเป็นจริงของการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัลกับสภาพท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ โดยใชสู้ตรดัชนีล  าดับความส าคัญของความ
ตอ้งการจ าเป็นแบบปรบัปรุง (PNImodified) ของ สวุิมล ว่องวานิช (2558, น. 279) และน าผลการ
วิเคราะหค์วามแตกตา่งดงักลา่ว มาจดัเรยีงตามล าดบั เพื่อหาความตอ้งการจ าเป็นท่ีส  าคญัท่ีสดุใน
รายดา้น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบาย ดา้นการปฏิบัติ และดา้นเทคโนโลยี รวมทัง้รายขอ้ เพื่อน า
ผลลพัธ์น  าไปสู่การแกปั้ญหาหรือพฒันาปรบัปรุงการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัของ
หนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตตุอ่ไป 
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6. หน่วยงานบริการจดหมายเหตุ หมายถึง หน่วยงานของภาครฐัและเอกชนท่ี
ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อดิจิทัล โดยมีการ
ด าเนินการทัง้การจดัหา ประเมินค่า จดัเก็บและสงวนรกัษาเพื่อใหเ้ป็นแหลง่ศกึษาคน้ควา้และวิจัย
จากเอกสารจดหมายเหต ุ

กรอบแนวคิดในงานวจิัย 
การวิจยันีใ้ชว้ิธีวิจยัแบบผสานอโดยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
 
 
 
 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ

ดิจิทัลของหน่วยงานบริการ

จดหมายเหตุในประเทศไทย 

1. สภาพ 

2. ปัญหา 

 

ความต้องการจ าเป็นในการสงวน

รักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล  

1. ด้านนโยบาย  

2. ด้านการปฏิบัติ 

3. ด้านเทคโนโลยี 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการวิจัยนี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้  าเสนอตามหวัขอ้
ตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดเก่ียวกบัเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
1.1 ความหมายของเอกสารจดหมายเหต ุ
1.2 ความหมายของเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
1.3 คณุลกัษณะของเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
1.4 ความส าคญัของเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

2. การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
2.1 ความหมายของการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
2.2 นโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
2.3 กระบวนการการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
2.4 เทคโนโลยีการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
2.5 แนวโนม้การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

3 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.1 ความหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.2 ขัน้ตอนประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.3 วิธีการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  
3.4 การจดัเรยีงล  าดบัความส าคญั 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
4.2 งานวิจยัในประเทศ 
4.3 สรุปงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวคิดเก่ียวกับเอกสารจดหมายเหตดุิจทิัล 
ความหมายของเอกสารจดหมายเหตุ 

 เอกสารจดหมายเหตุ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า Archives หรอืในค าเรียกของชาว
กรีกสมัยโบราณ คือ Tabularia ซึ่งเกิดจากความพยายามของมนุษย์ท่ีต้องการจัดเก็บบันทึก
เรื่องราวต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่าและมีประโยชนท์ัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต ประเทศท่ีมีการจัดเก็บเอก
จดหมายเหตอุยา่งเป็นทางการในยคุโบราณ ไดแ้ก่ ประเทศจีน ประเทศกรกี และประเทศโรมนั โดย
มีอาคารและวิธีเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ (Murray, 2009, p.9) เอกสารจดหมายเหตุจึงมี
พฒันาการมาถึงยคุปัจจุบนั ซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายของค าวา่ เอกสารจดหมายเหต ุดงันี  ้

 เจนกินสัน (Jenkinson, 1937, p. 11) ให้ความหมายเอกสารจดหมายเหต ุ
หมายถึง เอกสารจดหมายเหตุท่ีไดส้ะสมโดยกระบวนการตามธรรมชาติในการด าเนินงานของ
ภาครฐัหรอืเอกชนและหลงัจากนัน้ไดน้  ามาดูแลรกัษาเพื่อการอา้งอิงโดยบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมาย
ใหร้บัผิดชอบ 

 ชาเลนเบิรก์ (Schellenberg, 1956, p. 16) ใหค้วามหมายเอกสารจดหมายเหต ุ
หมายถึง เอกสารจดหมายเหตุของสถาบันของรฐัหรือเอกชนท่ีพิจารณาแลว้ว่ามีคุณค่าต่อการ
จัดเก็บรกัษาส าหรบัการอา้งอิงและศึกษาวิจัย โดยมีการคดัเลือกเพื่อจัดเก็บรกัษาไวใ้นสถาบัน
จดหมายเหต ุ

 เพียรซ์โมเสส (Pearce-Moses, 2005, p. 28) ให้ความหมายเอกสารจดหมาย
เหตุ หมายถึง เอกสารจดหมายเหตุท่ีเกิดจากการด าเนินงานหรือได้รบัจากหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน ครอบครวั และบุคคล โดยเอกสารเหลา่นัน้ไดร้บัการจัดเก็บอย่างถาวรเน่ืองจากเป็น
เอกสารท่ีมีคณุคา่ตอ่เจา้ของเอกสารและสงัคม 

 วิลเลียม (Williams, 2006, p. 4) ใหค้วามหมายเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง 
เอกสารจดหมายเหตุท่ีมีคุณค่าต่อเน่ืองและถูกจัดเก็บไวเ้พื่อการด าเนินงานขององคก์รและเพื่อ
คณุคา่ดา้นการวิจยั 

 มิลลาร์ (Millar, 2009, p. 7) ให้ความหมายเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง 
เอกสารจดหมายเหตุท่ีมีคุณค่า และไดร้บัการคัดเลือกและสงวนรกัษาอย่างถาวรในหน่วยงาน
จดหมายเหต ุ

 สมาคมนกัจดหมายเหตุอเมริกัน (The Society of American Archivists, 2016) 
ใหค้วามหมายเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารจดหมายเหตุสว่นบุคคล กลุม่ สถาบนั และ
ของทางราชการท่ีสิน้กระแสการใชง้านแลว้ แตย่งัคงเป็นสารสนเทศท่ีมีคณุคา่และประโยชน ์
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 สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (International Council on Archives, 
2016) ใหค้วามหมายเอกสารจดหมายเหต ุหมายถึง เอกสารจดหมายเหตอุนัเป็นผลพลอยไดท่ี้เกิด
จากการด าเนินกิจกรรมของมนุษยแ์ละมีคณุค่าระยะยาว โดยเอกสารจดหมายเหตุเหลา่นีม้าจาก
เอกสาร (Record) ซึ่งจัดท าขึน้โดยบุคคลและองคก์รในระหว่างการด าเนินธุรกิจและเป็นหนา้ต่าง
สะทอ้นถึงเหตุการณใ์นอดีต เอกสารจดหมายเหตุเหลา่นีมี้รูปแบบท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ งานเขียน 
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสยีง ทัง้ท่ีเป็นเอกสารดิจิทลัและแอนะลอ็ก 

 สมทรวง พฤติกุล (2539, น. 3) ให้ความหมายเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง 
เอกสารบุคคล ครอบครวั หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนไดจ้ดัท าขึน้หรือรบัไวเ้พื่อการด าเนินงาน
ตามภารกิจ พันธกิจ และหนา้ท่ีรบัผิดชอบ โดยถูกน ามาเก็บรกัษาเน่ืองจากยังมีคุณค่าอย่าง
ตอ่เน่ืองตอ่องคก์ร 

 พระราชบญัญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 (2556, น. 1) ใหค้วามหมาย
เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารท่ีสิน้กระแสการใช้งานและไดร้บัการประเมินคุณค่าว่า
สมควรท่ีจะเก็บรกัษาและอนุรกัษ์ไวเ้พื่อเป็นมรดกทางวฒันธรรมดา้นประวติัศาสตรข์องชาติและ
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การค้นควา้ หรือการวิจัย ซึ่งกรมศิลปากรไดจ้ัดท าทะเบียนไวเ้ป็น
เอกสารจดหมายเหต ุ

 ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ (2559, น. 3) (2559, น.3) ใหค้วามหมายเอกสาร
จดหมายเหต ุหมายถึง เอกสารตน้ฉบบั (Original) ซึ่งสิน้กระแสการปฏิบติังานของหน่วยงานของ
รฐั สว่นราชการหรอืเอกสารสว่นบุคคลท่ีผา่นการประเมินวา่มีคณุคา่สมควรเก็บรกัษาไวต้ลอดไป 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ (2561, น. 26) ใหค้วามหมายเอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารจดหมาย
เหตุท่ีหน่วยงานของรฐั สถาบนัเอกชน สถาบนัครอบครวั รวมทัง้เอกสารสว่นบุคคลท่ีผลิตขึน้และ/
หรือรบัไวใ้ช้ในการปฏิบติังานหรือด าเนินกิจกรรม ซึ่งรูปแบบของเอกสารจะแตกต่างกันไปตาม
เนือ้หาหรอืวตัถท่ีุใชใ้นการจัดท าเอกสารนัน้ เช่น เอกสารท่ีบนัทกึในกระดาษ ภาพถ่าย ภาพยนตร ์
แถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีง สื่อบนัทกึทางคอมพิวเตอร ์เป็นตน้ เอกสารเหลา่นีเ้ม่ือมีการใชจ้น
สิน้กระแสการปฏิบติังานหรือยงัอยู่ในกระแสการปฏิบติังานแต่ไดร้บัการประเมินว่าสมควรสงวน
รกัษาไว ้เพราะมีคุณค่าอย่างต่อเน่ืองหรือถาวรในดา้นต่าง ๆ เช่น การเป็นพยานหลกัฐาน การ
บรหิาร การเงิน การศกึษา การวิจยั เป็นตน้ จึงคดัเลอืกและจดัเก็บรกัษาเป็นเอกสารจดหมายเหตุ 

 กล่า ว โดยส รุป  เอกสารจดหม าย เหตุ  หม ายถึ ง  เอ กสารขอ งอ งค์ก ร 
(Oganizational records) ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน และ
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เอกสารสว่นบุคคล (Personal records) ซึ่งเกิดจากการปฏิบัติงานของครอบครวัหรือบุคคล โดย
เอกสารเหล่านัน้ไดส้ิน้กระแสการใชง้านแลว้ และไดร้บัการประเมินว่ามีคุณค่าอย่างต่อเน่ืองต่อ
องคก์รหรอืผูค้รอบครอง การศกึษาและการวิจยั รวมทัง้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของสงัคมท่ีควรแก่
การอนุรกัษ์และสงวนรกัษาอย่างเป็นระบบในหอจดหมายเหตุหรือหน่วยงานบรกิารจดหมายเหต ุ
เพื่อบริการหรือเผยแพรต่่อสงัคม ทัง้นีค้  าว่า “เอกสารจดหมายเหตุ (Archival records) อาจมีผู้
สับสนกับค าว่า “เอกสาร ระเบียน หรือบันทึก (Records)” ซึ่งราชบัณฑิตยสภา (2556) ให้
ความหมายว่า “หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานหรอืกระดาษหรอืวตัถอ่ืุนใด ซึ่งไดท้  าใหป้รากฏความหมาย
ดว้ยตัวอักษร ตัวเลข ผังหรือแผนแบบอย่างอ่ืน จะเป็นโดยวิธีพิมพ ์ถ่ายภาพ หรือวิธีอ่ืนอันเป็น
หลกัฐานแห่งความหมายนัน้” กลา่วคือ เอกสาร คือ หนงัสือท่ีเป็นหลกัฐาน ซึ่งมีการจัดเก็บและใช้
ประโยชนเ์ฉพาะกิจหรอืชั่วคราว จึงแตกตา่งกบัเอกสารจดหมายเหตตุรงท่ีเอกสารจดหมายเหตเุป็น
เอกสารท่ีสิน้กระแสการใชง้านแลว้และผา่นการประเมินคณุคา่วา่ตอ้งการจดัเก็บและใชป้ระโยชนท่ี์
ถาวร (U.S. National Archives, 2016) 

ความหมายของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
เอกสารจดหมายเหตุในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศทัง้การสรา้งเอกสารขึน้มาใหม่และการแปลงรูปแบบเอกสารเดิมท่ีเป็นแอนะล็
อกเป็นดิจิทัล ซึ่งองคก์ร นักวิชาการ และนกัจดหมายเหตุไดใ้หค้วามหมายของเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลั ดงันี ้

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization, 2010) ให้ความหมายเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล หมายถึง สื่อเก็บข้อมูล
จดหมายเหตุแบบดิจิทัลท่ีถูกสรา้งหรือผลิต เผยแพร ่เก็บรกัษา และอ านวยเขา้ถึงดว้ยอุปกรณ์
ดิจิทลั 

สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ (International Council on Archives, 2016) 
ใหค้วามหมายเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั หมายถึง เอกสารจดหมายเหตุท่ีมีการบนัทึกในสื่อเก็บ
ข้อมูลดิจิทัล (Digital storage media) การผลิต (Produced) สื่อสาร (Communicated) ดูแล
รกัษา (Maintained) และการเขา้ถึง (Accessed) ได ้โดยวิธีการของอุปกรณดิ์จิทลั 

สมทรวง พฤติกลุ (2551, น. 22) ใหค้วามหมายเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั หมายถึง 
การแปลงเอกสารจดหมายเหตุแบบดัง้เดิมท่ีผลิตขึน้เป็นขอ้มูลแบบแอนะล็อกใหอ้ยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล และเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีมนุษย์ผลิตขึน้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เป็น
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เอกสาร/ขอ้มูลดิจิทลัตัง้แต่เกิด (Born-digital) โดยมีการใช ้คดัเลือก และเก็บรกัษาเป็นสื่อดิจิทัล
หรอือยูใ่นระบบดิจิทลัท่ีตอ้งใชฮ้ารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรใ์นการเปิดอ่าน 

วิลาส วูวงศแ์ละชิเงะโอะ สงุิโมะโตะ (2553, น. 37) ใหค้วามหมายเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทัล หมายถึง การบริการหรอืฟังก์ชันท่ีรวบรวม จัดเก็บ น าเสนอ และใช้ประโยชนเ์อกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัท่ีอยู่ในรูปดิจิทลั (อยูใ่นรูปตวัเลข 0 กบั 1) อยา่งค่อนขา้งถาวร หรืออย่างนอ้ย
ในระยะท่ียาวพอสมควร 

ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (2560, น. 20) (2560, น.20) ใหค้วามหมายเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลั หมายถึง การด าเนินงานจดหมายเหตุท่ีเป็นเอกสารในรูปแบบไฟลดิ์จิทลั โดย
ใชห้ลกัการเดียวกับเอกสารท่ีอยูใ่นรูปแบบของกระดาษตัง้แต่การผลิต การจดัเก็บ และการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราชและส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แหง่ชาติ (2561, น. 27) (2561, น.27) ใหค้วามหมายเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั หมายถึง เอกสาร
จดหมายเหตท่ีุสรา้งหรอืผลิต เผยแพร ่เก็บรกัษาและอ านวยการเขา้ถึงหรอืใชง้านดว้ยคอมพิวเตอร์
เป็นหลกั (เขา้รหสัขอ้มลูอยูใ่นรหสัเลข 1 และ 0) ซึ่งอาจสรา้งขึน้มาในรูปแบบดิจิทลัตัง้แตแ่รก เช่น 
ภาพถ่ายดิจิทลั ไฟลเ์สียง ไฟลภ์าพเคลื่อนไหว เป็นตน้ หรอืสรา้งขึน้มาใชใ้นรูปแบบอ่ืนแลว้น ามา
แปลงขอ้มลูใหอ้ยู่รูปแบบดิจิทลัในภายหลงั เช่น ตน้ฉบบัตวัเขียน ภาพถ่าย แผนท่ี เป็นตน้ โดยมา
พรอ้มกบัเมทาดาทาท่ีท าใหส้ามารถสบืคน้ เขา้ถึง เผยแพรเ่นือ้หาและโครงสรา้ง รวมทัง้บรบิทของ
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลันัน้ได ้

กล่าวโดยสรุป เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล หมายถึง เอกสารจดหมายเหตุท่ีอยู่ ใน
รูปแบบดิจิทัล ซึ่งอาจเป็นเอกสารดิจิทัลโดยก าเนิด (Born-digital) หรือแปลงมาจากเอกสาร
สิ่งพิมพแ์ละสื่อโสตทศันใ์นรูปแบบแอนะลอ็กเป็นรูปแบบดิจิทลั โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ผลติ จดัเก็บ อ านวยการเขา้ถึงและสงวนรกัษา 

คุณลักษณะของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เป็นเอกสารท่ีมาจากเอกสารดิจิทัลท่ีสิน้กระแสการใช้

งานแลว้ หรืออีกนยัยะหนึ่งองคก์รหรือเจา้ของไม่ไดใ้ชง้านเอกสารดิจทลัเหล่านัน้อีกแลว้ องคก์ร
หรอืเจา้ของจะท าการสง่มอบหรอืบริจาคใหแ้ก่หอจดหมายเหตหุรอืหน่วยงานบรกิารจดหมายเหตุ
เพื่อประเมินคุณค่า หากหอจดหมายเหตุหรือหน่วยงานบริการจดหมายเหตุประเมินคุณค่า
เห็นสมควรจัดเก็บถาวร เอกสารดิจิทัลเหล่านัน้จะถูกเรียกว่า เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ซึ่งมี
คุณลกัษณะ 7 ประการ ดังนี ้(Bantin, 2008, pp. 27 - 29; International Council on Archives, 
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2016; International Organization for Standardization, 2016, pp. 4 - 5; Williams, 2006, pp. 
8 - 10)  

1. เนือ้หาของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั (Content) ตอ้งมีเนือ้หาครบถว้นและ
ไม่ถกูดดัแปลงแกไ้ข 

2. บริบทของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั (Context) ตอ้งมีแหลง่ท่ีมาท่ีสืบคน้ได้
วา่เป็นผูส้รา้งหรอืเจา้ของเอกสารนัน้ 

3. โครงสรา้งของเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั (Structure) ตอ้งมีรูปแบบการจดัท า
ท่ีถกูตอ้งและครบถว้นตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนดไว  ้

4. ความจริงแท้ของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล (Authenticity) ต้องสามารถ
พิสจูนไ์ดว้่าเป็นเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัตน้ฉบบั ไม่ใช่เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ีถูกคดัลอก
หรือถูกปลอมแปลงขึน้ โดยเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลตอ้งมีการระบุไดถ้ึงเจตนาผูท่ี้มีอ านาจใน
การจดัท าและตอ้งสามารถตรวจสอบเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัได ้รวมทัง้ตอ้งมีการปกปอ้งการ
ปลอมแปลงเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัเพื่อเป็นการยืนยนัและสรา้งความมั่นใจในความจรงิแทข้อง
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

5. ความสมบูรณข์องเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั (Integrity) ตอ้งมีความสมบูรณ ์
ไม่ขาดหายหรือไม่ถกูเปลี่ยนแปลงแกไ้ขในสว่นใดสว่นหนึ่งของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั หากมี
การเปลี่ยนแปลงแกไ้ข การเพิ่มหรือการลบ จะตอ้งกระท าโดยผูท่ี้มีอ านาจหรือผูท่ี้รบัผิดชอบใน
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลันัน้ 

6. ความน่าเช่ือถือของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั (Reliability) ตอ้งมีเนือ้หาท่ี
แสดงถึงการด าเนินงานและกิจกรรมท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นขอ้เท็จจริงท่ีพิสูจน์ได ้
รวมทัง้สามารถน าไปใชอ้า้งอิงในการด าเนินงานและกิจกรรมตา่ง ๆ ได ้

7. ความสามารถในการเขา้ถึงและใชง้านเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั (Usability) 
ตอ้งสามารถเรยีกใชง้านไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ โดยเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัจะตอ้งจัดเก็บในท่ี
ท่ีสามารถระบุท่ีจดัเก็บได ้และสามารถคน้หาน ามาใชง้านไดอ้ยูต่ลอดเวลา 

กลา่วโดยสรุป เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัมีคุณลกัษณะ 7 ประการ ไดแ้ก่ มีเนือ้หา
ของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั มีบรบิทของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มีโครงสรา้งของเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล มีความจริงแทข้องเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มีความสมบูรณ์ของเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลั มีความน่าเช่ือถือของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั และมีความสามารถในการ
เขา้ถึงและใชง้านเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
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ความส าคัญของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเป็นสินทรพัยข์องชาติท่ีมีคุณค่าต่อหน่วยงานและบุคคล

ทัง้ทางดา้นการศกึษา วิจัย และประวติัศาสตร ์รวมทัง้เป็นมรดกทางวฒันธรรมที่มีคณุคา่ดา้นจิตใจ
ต่อส่วนรวม เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลจึงมีความส าคัญ  ดังนี ้  (International Council on 
Archives, 2016; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ส  านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2561, น. 27; สมสรวง พฤติกลุ, 2539, น. 3; ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ, 
2559, น. 1 - 2)   

1. เป็นเครื่องมือส  าหรบัการบริหารงานและด าเนินงานขององคก์ร โดยผูบ้ริหาร
หรอืผูป้ฏิบติังานสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือส  าคญัในการด าเนินงาน เช่น การก าหนดนโยบาย การ
วางแผน การตดัสินใจ เป็นตน้ ดงันัน้ หากองคก์รมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้รหิารหรอืผูป้ฏิบติังาน การ
บริหารงานและด าเนินงานขององคก์รนัน้จะยงัคงด าเนินการไปไดอ้ย่างตอ่เน่ืองและสอดคลอ้งกับ
งานท่ีเคยด าเนินการและก าหนดไว ้

2. เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย โดยเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัเป็นหลกัฐานชัน้ตน้ 
เพราะถกูสรา้งมาเพื่อเป็นหลกัฐานตามกฏหมาย เช่น เอกสารมอบฉันทะ สนธิสญัญา พินยักรรม 
เป็นตน้ เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัจึงสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือหรือหลกัฐานการรบัรองถึง
สทิธิและผลประโยชนท์างกฏหมายไดเ้ม่ือเกิดกรณีการฟอ้งรอ้งหรอืขอ้พิพาทขึน้ 

3. เป็นหลกัฐานทางการเงินหรือแสดงถึงสถานะทางการเงินและการใชจ้่ายเงิน
ขององคก์ร เช่น ขอ้มูลบนัทึกรายการเคลื่อนไหวของบญัชีธนาคาร เอกสารการจดัซือ้จัดจา้ง เป็น
ตน้ เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัจึงเป็นหลกัฐานท่ีแสดงความโปรง่ใสขององคก์รท่ีสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือหรอืหลกัฐานในการตรวจสอบทางการเงินขององคก์รได ้

4. เป็นสารสนเทศท่ีแสดงถึงประวติัพฒันาการขององคก์ร โดยเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลัเป็นเอกสารท่ีเกิดจากการด าเนินงานขององคก์ร เม่ือน าเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัของ
องคก์รมารวบรวมและจัดเก็บทัง้หมดจะเป็นแหล่งสารสนเทศท่ีมีคุณค่าต่อการศึกษาถึงประวัติ
พฒันาการและการด าเนินงานขององคก์ร 

5. เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติ เช่น ภาพถ่าย บนัทึกความทรงจ า เป็นตน้ 
เม่ือน าเอกสารจดหมายเหตุดิ จิทัลมาจัดเก็บและให้บริการแก่ผู ้ใช้จะเป็นหลักฐานทาง
ประวติัศาสตรท่ี์หลากหลาย มีมิติ เต็มไปดว้ยมุมมองของคนท่ีมีต่อเหตุการณ์หรือสงัคมรอบตัว 
รวมทัง้เป็นทรพัยส์ินทางปัญญาของมนุษยท่ี์ให้ความรูใ้นสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร ์
รฐัศาสตร ์เศรษฐศาสตร ์เป็นตน้ 
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กลา่วโดยสรุป เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัมีความส าคญั ไดแ้ก่ เป็นเครื่องมือส  าหรบั
การบรหิารงานและด าเนินงานของหนว่ยงาน เป็นหลกัฐานทางกฎหมาย เป็นหลกัฐานทางการเงิน
หรอืแสดงถึงสถานะทางการเงินและการใชจ้่ายเงินของหนว่ยงาน เป็นสารสนเทศท่ีแสดงถึงประวติั
พัฒนาการของหน่วยงาน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งมีคุณค่าอย่างต่อเน่ืองต่อ
องคก์รหรอืผูค้รอบครอง การศกึษาและการวิจยั รวมทัง้เป็นมรดกทางวฒันธรรมของสงัคมท่ีควรแก่
การอนุรกัษ์และสงวนรกัษาอย่างเป็นระบบในหอจดหมายเหตุหรือหน่วยงานบรกิารจดหมายเหต ุ
เพื่อบรกิารหรอืเผยแพรต่อ่สงัคม 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตดุิจิทลั 
ความหมายของการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัเป็นเอกสารท่ีมีคณุคา่จึงมีการสงวนรกัษาเพื่อใหใ้ชง้านได้
ยาวนานและถาวร ซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายของการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั ดงันี  ้

เฟรสโกและทอมป์  (Fresco & Tombs, 1998, p.4) ใหค้วามหมายการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั หมายถึง การด าเนินการจดัเก็บและดแูลรกัษาวสัดุท่ีมีคณุคา่ ซึ่งอยูใ่น
สภาวะเสี่ยงต่อความช ารุดเสียหายทัง้จากน า้มือมนุษยแ์ละจากภยัธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงค์
ส  าคญัเพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้เพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ ใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลและใช้
ประโยชนไ์ดใ้นระยะยาว โดยการใชเ้ครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเ์ปลี่ยนขอ้มูลรูปภาพ สญัญาณเสียง 
หรือสญัญาณภาพต่าง ๆ จากรูปแบบดัง้เดิมหรือแอนะล็อกเป็นรูปแบบดิจิทลั ซึ่งสามารถท าซ  า้
และแปลงกลบัเป็นขอ้มลูท่ีเหมือนกบัตน้ฉบบัเดิมทกุประการดว้ยเวลาอนัสัน้ 

สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association, 2007) ใหค้วามหมาย
การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั หมายถึง การปฏิบติัท่ีเช่ือมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร ์
และกิจกรรมเก่ียวกับการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถเขา้ถึง
เนือ้หาของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล โดยไม่ค านึงถึงสื่อท่ีลา้สมัยและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ตลอดเวลา เพื่อความถูกตอ้งของเนือ้หาและพิสูจนไ์ดว้่าเป็นเอกสารแทจ้ริงแม้
เวลาผา่นไปนานแลว้ก็ตาม 

สถาบันความร่วมมือทางด้านการสงวนรกัษาดิจิทัล (Digital Curation Centre, 
2008) ให้ความหมายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดแูลและจดัการเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั โดยมีจุดประสงคเ์พื่อรบัรองการเขา้ถึง
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัอยา่งตอ่เน่ือง 
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คาแพลน (Caplan, 2008, p.1) ใหค้วามหมายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลั หมายถึง การแปลงเอกสารจดหมายเหตุจากรูปแบบแอนะล็อกเป็นดิจิทลั ซึ่งเป็นวิธีการ
สงวนรกัษาวิธีหนึ่งโดยแปลงผันขอ้มูลแอนะล็อกท่ีมีคุณภาพต ่าดว้ยการท าส  าเนาขอ้มูลใหอ้ยู่ใน
รูปแบบดิจิทลัหลาย ๆ ชุดท่ีมีคุณภาพสงูขึน้ รวมทัง้การดูแลรกัษาขอ้มูลดิจิทลัท่ีเกิดจากการแปลง
และถกูสรา้งมาในรูปแบบดิจิทลัมาตัง้แต่แรกอยูแ่ลว้ 

คอนเวย ์(Conway, 2010, p.64) ใหค้วามหมายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัล หมายถึง การแปลงเอกสารจดหมายเหตุจากรูปแบบแอนะล็อกเป็นดิจิทัลเพื่อการสงวน
รกัษา ซึ่งเป็นขอ้มลูรูปแบบใหม่ท่ีมีคณุคา่ สามารถจดัเก็บและรกัษาเพื่อปกป้องคณุคา่ของเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัใหส้ามารถใชง้านไดร้ะยะยาวกวา่รูปแบบแอนะลอ็กเดิม 

เกรซีและคาหน์ (Gracy & Kahn, 2012, pp.32-33) ใหค้วามหมายการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั หมายถึง การเช่ือมโยงนโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละการปฏิบติัการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทัล เพื่อใหม้ั่นใจว่าสามารถเขา้ถึงเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัโดยไม่
ค านงึถึงสื่อท่ีใชง้านไม่ไดแ้ลว้และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป 

เครือข่ายพันธมิตรดิจิทลัแห่งชาติ (National Digital Stewardship Alliance, 2014, 
p.6) ใหค้วามหมายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั หมายถึง การก าหนดนโยบาย กล
ยุทธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นเครื่องมือยืนยันว่าเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีส  าคัญต่อ
ประเทศชาติจะไดร้บัการบริหารจัดการและสงวนรกัษาอย่างแทจ้ริง รวมทัง้สามารถเขา้ถึงไดใ้น
ระยะยาวตราบเทา่ท่ีเอกสารจดหมายเหตนุัน้ยงัมีความจ าเป็นในการใชง้าน 

นูแนน (Noonan, 2014, p.3) ใหค้วามหมายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลั หมายถึง การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัท่ีมีคณุคา่ใหค้งอยูส่  าหรบัการใชง้านทัง้
ในปัจจุบนัและอนาคตโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ปลงวตัถเุอกสารจดหมายเหตใุหอ้ยูใ่นรูปดิจิทลั
และแปลงจากวตัถุดิจิทลัไปเป็นรูปแบบดิจิทลัอ่ืน ๆ รวมทัง้การจดัเก็บและใหบ้ริการแบบดิจิทลัท่ี
สนองตอบความตอ้งการของผูใ้ช ้ซึ่งนอกจากเป็นการการสงวนรกัษาแลว้ยงัเป็นการเพิ่มมลูคา่ของ
วตัถุเอกสารจดหมายเหตุเดิม ไดแ้ก่ การยืดอายุการใช้ประโยชนใ์หย้าวนานออกไปไม่มีก าหนด 
การเขา้ถึงเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัไดง้า่ยแมอ้ยูห่า่งไกล และคน้คืนไดใ้นเวลารวดเรว็ 

ห้อ งส มุ ด สถ าบั น เท ค โน โล ยี แ ม ส ซ าชู เซ ต ส์  (Massachusetts Institute of 
Technology libraries, 2019) ใหค้วามหมายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั หมายถึง 
กิจกรรมท่ีออกแบบมาส าหรบัยืดอายุการใชง้านไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุท่ีใชง้านผ่านเทคโนโลยี
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คอมพิวเตอร ์เพื่อปกป้องไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุเหล่านัน้จากความลม้เหลวของสื่อท่ีบันทึก
ขอ้มลูทัง้ความเสยีหายทางกายภาพของสื่อและความลา้สมยัของสื่อ 

นิศาชล จ านงศรี (นิศาชล จ านงศรี, 2554, น.121) ใหค้วามหมายการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดการดา้นต่าง ๆ ในการจัดเก็บ
และสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงและเรียกใชง้านไดอ้ยา่งสมบูรณ์
ตลอดไปตราบเทา่ท่ีตอ้งการและจ าเป็นภายใตส้ภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตลอดเวลา 

กลา่วโดยสรุป การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเป็นการปฏิบติัท่ีเช่ือมโยง
นโยบาย ยุทธศาสตรแ์ละกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เพื่อ
ปอ้งกนัและรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดย้าวนาน
ท่ีสุดเท่าท่ีกระท าได ้โดยไม่มีปัญหาดา้นสภาพของเอกสารท่ีเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติรวมทัง้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการจดัเก็บและเขา้ถึงเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

นโยบายการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
นโยบายจะเป็นตวัชีน้  าใหก้ารด าเนินงานไปในทิศทางท่ีก าหนดไว ้ซึ่งความหมายของ

นโยบาย ความส าคัญของนโยบาย และนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มี
รายละเอียดดงันี ้

1. ความหมายของนโยบาย 
ปัจจุบนัหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนต่างใหค้วามส าคญักับเรื่องนโยบาย

เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากนโยบายนัน้เปรยีบเสมือนเข็มทิศท่ีจะชีน้  าทิศทางของหนว่ยงานใหมุ้่งไปใน
เสน้ทางท่ีก าหนดไว ้ซึ่งมีผูใ้หนิ้ยามหรอืความหมายของค าวา่ นโยบาย ดงันี ้

แชนด์เลอร ์(Chandler, 2013, p. 32) ให้ความหมายนโยบาย หมายถึง 
แนวคิดท่ีหนว่ยงานก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายไว ้เพื่อเป็นแนวทางในการจดัสรรทรพัยากร
และการด าเนินงานใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีก าหนดไว ้

ณัฐปภสัร ์จันทรอ่ิ์ม พรรณนภา เชือ้บางและฐิติวรดา แสงสว่าง (2561, น. 
97) ไดใ้หค้วามหมายวา่ นโยบาย หมายถึง การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละแนวทางในการปฏิบติังาน
ของผูบ้รหิาร เพื่อน าไปใชว้างแผน สั่งการ ควบคมุ และตดัสนิใจ 

ศาสนีย ์ศรศิลป์ (2564, น. 106) ไดใ้หค้วามหมายว่า นโยบาย หมายถึง ชุด
ของการปฏิบติัใด ๆ ท่ีเกิดจากการตดัสินใจของรฐับาล โดยมีเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
การจัดสรรคณุค่าต่าง ๆ ใหก้ับสงัคม เช่น นโยบายดา้นเศษรฐกิจ นโยบายดา้นสารณสขุ นโยบาย
ดา้นการศกึษา เป็นตน้ 
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วิจิตร ศรีสอา้น ทองอินทร ์วงศโ์สธรและเก็จกนก เอือ้วงศ์ (2557, น. 1 - 6) 
ได้ให้ความหมายว่า นโยบาย หมายถึง นโยบายเป็นกรอบส าคัญของการบริหารและการ
ปฏิบัติงานขององคก์ร โดยนโยบายจะเป็นกรอบแนวทางส  าหรบัการวางแผน การตัดสินใจ และ
การด าเนินการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการประสานงาน ควบคุม ก าหนดขอบเขตการ
ด าเนินงานเพื่อใหก้ารท างานด าเนินไปออยา่งมีประสทิธิภาพ 

กล่าวโดยสรุป นโยบาย หมายถึง กรอบของการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ส  าหรบัใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน รวมทัง้เป็น
เครื่องมือในการประสานงาน ควบคมุ ก าหนดขอบเขตการปฏิบติังานเพื่อใหก้ารท างานด าเนินไป
ออยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. ความส าคญัของนโยบาย 
นโยบายมีความส าคัญกับทุกหน่วยงาน เน่ืองจากนโยบายเป็นตัวก าหนด

ทิศทางในการบรหิารงานและเป็นแนวคิดท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจ ซึ่งมีผูใ้หค้วามส าคญัของ
นโยบาย ดงันี ้

ประชุม รอดประเสริฐ  (2545, น. 23) ได้ให้ความส าคัญของนโยบายว่า 
นโยบายเป็นปัจจยัหนึ่งของการบรหิารงาน ซึ่งมีความส าคญั คือ นโยบายช่วยใหผู้บ้ริหารทราบว่า
หนว่ยงานจะท าอะไร ท าอยา่งไร ใชปั้จจัยชนิดใดบา้ง และใชอ้  านาจไปในทิศทางท่ีถกูตอ้ง รวมทัง้
มีเหตุผลและมีความยุติธรรม ช่วยใหบุ้คลากรของหน่วยงานเขา้ใจถึงภารกิจของหน่วยงาน และ
วิธีการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งช่วยให้การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเป็นไปโดยง่าย นอกจากนีท้  าใหเ้กิดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งช่วยใหห้น่วยงาน
ประหยดัตน้ทุนในการบริหารจัดการ เช่น การใชบุ้คลากรในการปฏิบติังาน การใชง้บประมาณใน
การปฏิบติังาน เป็นตน้ 

วิจิตร ศรีสอา้น ทองอินทร ์วงศโ์สธรและเก็จกนก เอือ้วงศ์ (2557, น. 1 - 6) 
ไดใ้หค้วามส าคญัของนโยบายว่า นโยบายมีความส าคญัส  าหรบัผูบ้ริหาร เพราะเป็นกรอบในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ท าใหก้ารบริหารมีทิศทางและมีแนวทางท่ีชัดเจน ซึ่งจะสง่ผลต่อ
หนว่ยงาน ช่วยใหเ้กิดการรวมพลงั เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายขององคก์ร นอกจากนัน้นโยบายยงัเป็นสื่อ
ใหฝ่้ายตา่ง ๆ ไดเ้ขา้ใจแนวปฏิบติั 

นงลักษณ์  ใจฉลาด (2559, น. 64) ได้ให้ความส าคัญของนโยบายว่า 
นโยบายมีความส าคญัตอ่การบริหารจดัการ เพราะเป็นแนวทางปฏิบติังานท่ีตอ้งมีความชัดเจนใน
วตัถุประสงคว์่าใครจะท าอะไร เม่ือไหร ่ท่ีไหน และอย่างไร เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานบรรลุผลและ
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สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการหรอืสงัคมโดยรวม มีความเป็นไปไดแ้ละสามารถ
น าไปปฏิบติัไดจ้ริงท่ีสอดคลอ้งกับแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นอกจากนีน้โยบายท่ีดีตอ้งมี
ความชัดเจน ก าหนดขึน้จากขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นจริง ท่ีมีการวิเคราะหโ์ดยละเอียดอย่างเป็นระบบ 
มีล  าดบัความส าคญัและความจ าเป็น เขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ยขอ้ความท่ีกะทดัรดั ใชภ้าษา
เขา้ใจงา่ย และตอ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจหรอืความคิดเห็นของสาธารณชน 

กล่าวโดยสรุป นโยบายมีความส าคัญทัง้ต่อผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงาน โดย
ผูบ้ริหารนั้นนโยบายจะช่วยในการตัดสินใจ ใช้อ  านาจไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง มีเหตุผล มีความ
ยติุธรรมและมีความเท่ียงตรง สว่นผูป้ฏิบติังานนัน้นโยบายจะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงภารกิจของหนว่ยงาน 
และวิธีการปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย รวมทัง้ช่วยใหก้ารประสานงานระหว่าง
หน่วยงานเป็นไปโดยง่าย นอกจากนีน้โยบายยงัช่วยใหห้น่วยงานประหยดัเวลาและลดปัญหาใน
การปฏิบติังาน 

3. นโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
InterPARES (InterPARES, 2012, p. 10) กลา่วว่า นโยบายการสงวนรกัษา

เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลจะช่วยอ านวยความสะดวกแก่บุคคลากรในการจัดการเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัอยา่งมีประสทิธิภาพ และสามารถปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายได้ 

กาลูโสปาและซูลู (Kalusopa & Zulu, 2009, p. 105) กล่าวว่า หน่วยงาน
บริการจดหมายเหตุท่ีไม่มีนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มีความเสี่ยงท่ี
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัจะสญูหายและถกูท าลาย รวมทัง้ถกูจดัเก็บในสภาพท่ีไม่ปลอดภยั  

สิเจน (Sejane, 2004, p. 124) กลา่วว่า หน่วยงานบริการจดหมายเหตุควร
ออกนโยบายสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและแนวโนม้ท่ีตอ้ง
เผชิญในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัได ้การก าหนดกลยทุธแ์ละนโยบายท่ีเหมาะสม
จะสรา้งความมั่นใจไดว้า่สามารถสงวนรกัษาและเขา้ถึงเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัไดต้ลอดเวลา  

ยาดาฟ (Yadav, 2016, p. 66) กล่าวว่า นโยบายสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลัมีความส าคญัต่อบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลั เน่ืองจากนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัจะช่วยใหบุ้คลากรสามารถ
ปฏิบติังานและตดัสนิใจเก่ียวกบัการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลได ้รวมทัง้ช่วยอ านวย
ความสะดวกแก่บุคคลากรในการจดัการเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัอยา่งมีประสทิธิภาพ ตลอดจน
สามารถปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายได ้ 



  20 

สภานักจดหมายเหตุ (The Council of State Archivists, 2021) กล่าวว่า 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัควรออกนโยบายการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัอย่างเป็นลายลกัษณอ์ักษร โดยมีองคป์ระกอบ คือ วตัถปุระสงค ์
ขอบเขตความรบัผิดชอบ และแนวทางในการบรหิารจดัการ รวมทัง้ความยั่งยืนของคลงัเก็บดิจิทลัท่ี
นา่เช่ือถือ นอกจากนีส้ภานกัจดหมายเหตยุงัไดก้ าหนดระดบัการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลัออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบั 0 คือ หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตุไม่มีนโยบายการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ระดับ 1 คือ หน่วยงานบริการ
จดหมายเหตมีุนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั แตย่งัไม่มีการประกาศเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษร ระดบั 2 คือ หนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตมีุการออกนโยบายการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัลอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร และมีเผยแพร่ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
กวา้งขวาง ระดับ 3 คือ หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการด าเนินการประเมินตนเองเป็นระยะ
และมีการรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั และ
ระดบั 4 คือ หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการตรวจสอบและปรบัปรุงนโยบายการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัอย่างนอ้ยทุก 2 ปี โดยนโยบายควรไดร้บัการทบทวนเป็นประจ าเพื่อ
พิจารณาวา่ขอ้มลูยงัคงสามารถใชง้านไดต้ามความตอ้งการและสถานการณใ์นปัจจุบนัหรอืไม่ 

หอจดหมายเหตุแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนดเ์หนือ (UK 
National Archives, 2011) กล่าวว่า องคก์รต่าง ๆ มีการสรา้ง ใช้และจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
ดิจิทลัมากขึน้เรื่อย ๆ โดยการเพิ่มจ านวนของเอกสารดิจิทลัเป็นความทา้ทายหรอืแนวโนม้ท่ีส  าคญั
ท่ีหน่วยงานบริการจดหมายเหตุจะตอ้งสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัใหส้ามารถเขา้ถึง
และใชง้านไดท้ัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ซึ่งนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัจะ
เป็นตวัก ากับกระบวนการและการจดัการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัใหส้ามารถเขา้ถึงและใชง้าน
ได ้โดยวตัถุประสงคข์องนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัมี 2 ประการ คือ การ
ก าหนดว่าเหตุใดองคก์รจึงท าการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล และการท าหนา้ท่ีของ
บุคลากรในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั โดยการก าหนดว่าเหตุใดองคก์รจึงท าการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั เช่น การก าหหนดวตัถปุระสงคข์องการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลจะช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด้
อย่างไร การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัสอดคลอ้งกับเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร
อย่างไร เป็นตน้ สว่นการท าหนา้ท่ีของบุคลากรในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั เช่น 
การก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบทั้งภายในและภายนอกองค์กร การก าหนดเกณฑ์
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ความส าเรจ็แบบรวบรดัท่ีสามารถวดัผลได ้การก าหนดกลยุทธใ์นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลั การระบุมาตรฐานท่ีใชใ้นการปฏิบติังานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั เป็นตน้ 

บีกรี เซเปิล วิลเลียมส์และไรท์ (Beagrie, Semple, Williams, & Wright, 
2008, pp. 16 - 34) ไดก้ าหนดโมเดลส าหรบันโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
ของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุ ประกอบไปดว้ย 2 สว่น คือ เงื่อนไขของนโยบาย และเงื่อนไข
การด าเนินงาน โดยเงื่อนไขของนโยบาย ไดแ้ก่ 1) หลกัการ (Principle Statement) คือ การระบุว่า
นโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัสามารถตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร
และประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ได้อย่างไร 2) บริบทท่ีเก่ียวขอ้ง (Contextual Links) คือ การเน้นว่า
นโยบายนีร้วมเขา้กับองคก์รอย่างไร เก่ียวขอ้งกับกลยุทธ์และนโยบายระดับสูงอ่ืน ๆ อย่างไร 3) 
วตัถปุระสงคใ์นการสงวนรกัษา (Preservation Objectives) คือ ขอ้มลูท่ีเก่ียวกับวตัถปุระสงคข์อง
การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั 4) คณุลกัษณะของเนือ้หา (Identification of Content) 
คือ เคา้โครงภาพรวมของขอบเขตนโยบายดา้นเนือ้หาและความสมัพันธ์กับจุดมุ่งหมายในการ
พฒันาคอลเลกชนั 5) ความรบัผิดชอบในกระบวนการพิจารณา (Procedural Accountability) คือ 
การระบุความรบัผิดชอบระดบัสงูส  าหรบันโยบายและใหก้ารยอมรบัถึงภาระหนา้ท่ีท่ีส  าคญัท่ีสดุท่ี
ตอ้งเผชิญในการสงวนรกัษาทรัพยากรส  าคัญของหน่วยงาน 6) แนวทางและการด าเนินการ 
(Guidance and Implementation) คือ ค าแนะน าและขอ้ปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใช้นโยบายการ
สงวนรกัษา 7) อภิธานศพัท ์(Glossary) คือ รายการค าจ ากัดความ และ 8) การควบคุมเวอรช์ัน 
(Version Control) คือ ประวติัและรายละเอียดบรรณานกุรมของเวอรช์นั 

สว่นเงื่อนไขการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 1) ความรบัผิดชอบทางดา้นการเงินและ
บุคลากร (Financial and Staff Responsibility) คือ รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกับผูท่ี้รบัผิดชอบใน
การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลภายในองคก์ร รวมทัง้เก่ียวข้องกับความยั่งยืนทาง
การเงินและนโยบายท่ีอยู่ในแผนการเงินขององค์กร 2) ทรพัย์สินทางปัญญา ( Intellectual 
Property) คือ การตระหนักถึงปัญหาลิขสิทธ์ิและวิธีท่ีองคก์รวางแผนท่ีจะรบัรูแ้ละจัดการกับ
ประเด็นส  าคญัเหลา่นี ้3) การกระจายเซอรว์ิส (Distributed Services) คือ การจา้งบรกิารเพื่อการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลบางส่วนหรือทั้งหมด 4) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
(Standards Compliance) คือ มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
5) การตรวจสอบและการรับรอง (Review and Certification) คือ การทบทวนนโยบายบ่อย
เพียงใด เช่น 2 ปี 5 ปี เป็นตน้ 6) การตรวจสอบและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Auditing and 
Risk Management) คือ ขัน้ตอนในการด าเนินการตรวจสอบมาตรฐานและการรบัรูค้วามเสี่ยงท่ี
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ตอ้งเผชิญกับนโยบาย 7) ผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย (Stakeholders) คือ การระบุทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับ
นโยบายและขั้นตอนการด าเนินการ และ 8) กลยุทธย์ในการสงวนรักษา (Preservation 
Strategies) คือ ตารางค าแนะน าเก่ียวกับกลยุทธ์การสงวนรกัษาท่ีน ามาประยุกต์ใช้และการ
ด าเนินการการสงวนรกัษา 

กลา่วโดยสรุป นโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ีดีตอ้งมี
การก าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัและอ านวยความสะดวกแก่บุคคลากร
ในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติังานไดต้ามหนา้ท่ีท่ี
ไดร้บัมอบหมายไดบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

กระบวนการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
ในปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดิจิทลัสง่ผลใหส้ามารถสรา้งขอ้มูลไดอ้ย่าง

ง่าย ขอ้มูลท่ีสรา้งขึน้ใหม่นีจ้ะอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งแม้จะมีวงจรชีวิตท่ีคลา้ยคลงึกับขอ้มูลใน
รูปแบบแอนะลอ็ก แต่มีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันเน่ืองจากสภาพหรือลกัษณะของสื่อท่ีใช้
ในการจัดเก็บขอ้มลู องคก์รตา่ง ๆ จึงหนัมาใหค้วามส าคญักบัการจดัการขอ้มลูดิจิทลั เช่น Digital 
Curation Centre (DCC) ของสหราชอาณาจกัร ท่ีไดเ้สนอรูปแบบวงจรชีวิตของขอ้มลูดิจิทลั (DCC 
Curation Lifecycle Model) โดยจ าแนกกระบวนการจัดการขอ้มูลดิจิทลัออกเป็น 8 ขัน้ตอน ดงันี ้
(Digital Curation Centre, 2021) 

1. การวางกรอบแนวคิด (Conceptualise) คือ การพฒันากรอบแนวคิด ขัน้ตอน
การท างาน (Workflow) และกระบวนการจดัการเอกสารดิจิทลั รวมทัง้การคดัเลอืกมาตรฐานขอ้มูล
ดิจิทลัท่ีเหมาะสม 

2. การสรา้งหรือได้ร ับข้อมูล (Create or Receive) คือ การสร้างข้อมูลใน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นมิตรตอ่การจดัการขอ้มูล กลา่วคือ มีการก าหนดมาตรฐานในการสรา้งขอ้มูล
ดิจิทัล มีการให้เมทาดาทา เช่น รูปแบบของข้อมูล ประเภทของไฟล์ ซอฟต์แวรท่ี์ใช้การใช ้
แหลง่ท่ีมาของขอ้มลูดิจิทลั กระบวนการรบัมอบขอ้มลู เป็นตน้ 

3. การประเมินและคดัเลือกขอ้มูล (Appraise and select) คือ การประเมินและ
คดัเลอืกขอ้มูลในลกัษณะใดท่ีควรไดร้บัการสงวนรกัษา และมีระยะเวลาในการรกัษาไวน้านเท่าไร 
รวมทัง้การประเมินและคดัเลอืกขอ้มลูท่ีไม่กระทบตอ่กฏหมายดว้ย 

4. การน าเขา้ขอ้มลู (Ingest) คือ การประมวลผลขอ้มลูใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีจัดเก็บ 
เช่น ระบุเครื่องมือท่ีใชน้  าเขา้ขอ้มูล เตรยีมขอ้มูลท่ีไดร้บัการประเมินแลว้ว่าควรค่าแก่การจัดเก็บ 
ตรวจสอบว่าขอ้มูลมีการใหเ้มทาดาทาครบถ้วนและเหมาะสมหรือไม่ ตรวจทานขอ้มูลว่ามีไวรสั



  23 

หรอืไม่ รวมถึงทดลองใสข่อ้มลูดิจิทลัตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบวา่มีจุดผิดพลาดในระหวา่งถ่ายขอ้มูล
ไปยงัคลงัขอ้มลูหรอืไม่ เป็นตน้ 

5. การสงวนรักษาข้อมูล (Preservation action) คือ กระบวนการท่ีข้อมูลจะ
ไดร้บัสงวนรกัษาในระยะยาวและมีการตรวจสอบการท างานอยา่งเหมาะสม เพื่อใหแ้นใ่จวา่ขอ้มูล
มีความเป็นของแท ้เช่ือถือได ้และใช้งานได ้กระบวนการนีจ้ะคอยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ขอ้มูล เช่น มีค าอธิบายขอ้มูลครบถว้นหรือไม่ โครงสรา้งขอ้มูลหรือรูปแบบของไฟลย์งัไดร้บัการ
ยอมรบัหรือไม่ ขอ้มูลยงัใชไ้ดจ้รงิหรอืไม่ เป็นตน้ ซึ่งวิธีการสงวนรกัษาขอ้มลูสามารถท าไดห้ลายวิธี 
เช่น การแปลงไฟล ์(Migration) การเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) การสงวนรกัษาเทคโนโลยีเพื่อการ
เขา้ถึงขอ้มูล (Technology preservation) การจ าลองระบบ (Emulation) การห่อหุม้หรือควบคุม
การเขา้ถึงขอ้มลู (Encapsulation) การส  ารองและการท าส  าเนาขอ้มลู (Backup and replication) 
เมทาดาทาเพื่ อการสงวนรักษา (Preservation metadata) การขุดค้นทางดิ จิทัล (Digital 
archaeology) เป็นตน้ 

6. การจัดเก็บขอ้มูล (Store) คือ การพัฒนานโยบายเก่ียวกับการจัดเก็บขอ้มูล 
การคดัเลือกสื่อท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บขอ้มูล การตรวจสอบการใช้งานไดข้องขอ้มูล การ
จดัเก็บพรอ้มค าอธิบายท่ีเป็นมาตรฐาน การคดัเลือกคลงัเก็บขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้การสอดสอ่งดูแล
เพื่อป้องกันขอ้มูลจากภยัคุกคามตา่ง ๆ การตรวจสอบความสมบูรณข์องแหลง่จัดเก็บขอ้มูล การ
ตรวจสอบระบบความปลอดภยัดา้นกายภาพ และการเตรยีมพรอ้มโครงสรา้งพืน้ฐานอยูเ่สมอเพื่อ
ส  าหรบัทดแทนในกรณีฉกุเฉิน 

7. การเขา้ถึง การใช้ และการน ากลบัมาใช้ซ  า้ (Access, use, and reuse) คือ 
การก าหนดเมทาดาทาท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลได้
ถกูตอ้งแม่นย า และการระบุขอบเขตการเขา้ถึงขอ้มลู รวมทัง้การใชข้อ้มูลใหช้ัดเจน โดยเฉพาะชุด
ขอ้มูลท่ีมีกรอบของกฎหมายก ากับอยู่ นอกจากนีค้วรจัดเตรียมเครื่องมือรองรบัการแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต และการจัดเตรียมเครื่องมือท่ีเก่ียวกับการใชข้อ้มูล รวมทัง้การน า
ขอ้มลูกลบัมาใชใ้หม่ 

8. การแปลงขอ้มลู (Transform) คือ ขอ้มูลตน้ฉบบัสามารถถกูสรา้งใหเ้ป็นขอ้มูล
ใหม่ได ้และสามารถอพยพขอ้มลูตน้ฉบบัไปสูรู่ปแบบอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่าง หรอืคดัเลือกขอ้มูลไปสรา้ง
ขอ้มูลรูปแบบใหม่ ๆ เช่น น าขอ้มูลภาพไปท าสื่อสิ่งพิมพ ์น าขอ้มูลภาพไปท านิทรรศการออนไลน ์
เป็นตน้ 
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นอกจากขัน้ตอนการสรา้งและไดร้บัขอ้มลู การประเมินและคดัเลอืกขอ้มลู การน าเขา้
ขอ้มลู การสงวนรกัษาขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มลู การเขา้ถึง การใชแ้ละการน ากลบัมาใชซ้  า้ และการ
แปลงข้อมูล ยังมีขั้นตอนท่ีเกิดขึน้เป็นระยะหรือตามวาระโอกาส ได้แก่ การท าลายข้อมูล 
(Disposal) การประเมินขอ้มลูอีกครัง้ (Reappraise) และการโยกยา้ยขอ้มลู (Migrate) 

 
 
ภาพประกอบ 2 โมเดลการจดัการขอ้มูลดจิิทลัแบบครบวงจร 

ท่ีมา: Digital Curation Centre. (2021). Curation lifecycle model 

วงจรชีวิตของขอ้มูลดิจิทลัดงักลา่ว อาจกล่าวไดว้่าทุกขัน้ตอนมีความส าคญั ซึ่งใน
ขัน้ตอนการสงวนรกัษาก็เป็นงานท่ีส  าคัญท่ีหน่วยงานบริการเอกสารจดหมายเหตุจะต้องให้
ความส าคัญ  เพื่ อสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ ดิจิทัลให้มีความแท้จริงของเอกสาร 
(Authenticiry) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความถูกต้องสมบูรณ์ท่ีพิสูจน์ได้ (Intregrity) และ
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ความสามารถในการเขา้ถึงและใชง้านไดย้าวนานท่ีสดุเท่าท่ีกระท าได้ (Usability) ซึ่งในการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัมีกระบวนการท่ีส  าคญั ดงันี ้

1. การเตรยีมความพรอ้มในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั เน่ืองจาก
การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลมีความแตกต่างจากการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตุในรูปแบบแอนะล็อก เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลจะอยู่ในรูปแบบท่ีจับตอ้งไม่ได ้การเตรียม
ความพรอ้มเบือ้งตน้จึงเป็นสิ่งส  าคญัท่ีจะชีว้ดัว่าการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลันัน้จะ
ประสบผลส าเร็จมากนอ้ยเพียงไร วิศปัตย ์ชัยช่วยและยศลัวิน บุญช่วย (2551, น. 213 - 214) จึง
ไดน้  าเสนอการเตรยีมความพรอ้มในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั ดงันี ้

1.1 การตั้งคณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการท่ีจะท าหน้าท่ีในการ
อ านวยการและการด าเนินงานโอนยา้ยเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั จากเดิมท่ีอยูใ่นครอบครองของ
หน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลมาให้กับหน่วยบริการจดหมายเหตุ เป็นผู้ดูแล นอกจากนี ้
คณะกรรมการเหล่านีจ้ะเป็นผู้ส  ารวจและจัดท าตารางก าหนดอายุของเอกสารดิจิทัลเพื่อเป็น
แนวทางใหห้นว่ยงานใชใ้นการโอนยา้ยเอกสารดิจิทลัมายงัหนว่ยบรกิารจดหมายเหตุ 

1.2 การจัดเตรียมด้านเทคนิค ในการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
จ าเป็นตอ้งเตรยีมพรอ้มในดา้นเทคนิคและวสัดุอุปกรณอิ์เลก็ทรอนิกสต์่าง ๆ เช่น เซิรฟ์เวอรท่ี์จะใช้
ในการจัดเก็บ ฐานขอ้มูลท่ีจะน ามาใช้ โปรแกรมซอฟตแ์วรท่ี์จะน ามาใช้ในการจัดเก็บ ค้นคืน 
คอมพิวเตอร ์เป็นตน้ 

1.3 การจัดเตรียมด้านงบประมาณ เน่ืองจากการสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณสงูทัง้ในสว่นของการจัดเก็บ การบ ารุงรกัษา รวมถึง
การพฒันาบุคลากรท่ีจ าเป็นตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ 

1.4 การเตรียมความพรอ้มด้านบุคลากร บุคลากรหรือนักจดหมายเหตุ
จ าเป็นตอ้งมีความตระหนกัในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั และมีความรูใ้นดา้นหลกั
วิชาการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและดา้นเทคโนโลยี เน่ืองจากเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการ
พัฒนาอยู่ตลอดเวลาบุคลากรหรือนักจดหมายเหตุจ าเป็นต้องติดตามความเคลื่อนไหวด้าน
เทคโนโลยีอยูเ่สมอ เพื่อใหส้ามารถรบัมือกบักระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลา 

2. การตรวจสอบเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัก่อนน าเขา้ระบบ เป็นขัน้ตอนการน า
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัท่ีไดร้บัการคดัเลือกและจดัท าเป็นรายการพรอ้มขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้มา
ตรวจสอบก่อนน าเขา้ระบบ ไดแ้ก่ การตรวจไวรสัคอมพิวเตอร ์การตรวจความสมบูรณข์องเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลั การตรวจเมทาดาทา และการตรวจเง่ือนไขการใชส้ทิธ์ิ ซึ่งสรุปได ้ดงันี ้
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2.1 การตรวจไวรัสคอมพิวเตอรเ์พื่ อหาสิ่งแปลกปลอม เน่ืองจากไวรัส
คอมพิวเตอรเ์ป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งท่ีมีความสามารถในการส  าเนาตวัเองเขา้ไปติดอยู่ในระบบ
คอมพิวเตอรแ์ละสามารถแทรกเขา้ระบาดในระบบคอมพิวเตอรอ่ื์น ๆ ได ้ซึ่งอาจเกิดจากการน าเอา
ดิสก์ท่ีติดไวรสัจากเครื่องหนึ่งไปใช้อีกเครื่องหนึ่งหรืออาจผ่านระบบเครือข่ายหรือระบบสื่อสาร
ขอ้มลูไวรสัก็อาจเเพรร่ะบาดไดเ้ช่นกัน การท่ีคอมพิวเตอรติ์ดไวรสั จึงเป็นการท่ีไวรสัไดเ้ขา้ไปฝังตวั
อยู่ในหนว่ยความจ าคอมพิวเตอรเ์รยีบรอ้ยแลว้ เน่ืองจากไวรสัเป็นแค่โปรแกรม ๆ หนึ่ง การท่ีไวรสั
จะเขา้ไปอยูใ่นหน่วยความจ าไดน้ัน้จะตอ้งมีการถกูเรยีกใหท้  างาน โดยปกติผูใ้ชม้กัจะไม่รูต้วัว่าได้
ท  าการปลกุคอมพิวเตอรไ์วรสัขึน้มาท างานแลว้ จุดประสงคข์องการท างานของไวรสัแตล่ะตวัขึน้อยู่
กับผูเ้ขียนโปแกรมไวรสันัน้ เช่น สรา้งไวรสัใหไ้ปท าลายโปแกรมหรือขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเครื่อง
คอมพิวเตอร ์แสดงขอ้ความวิ่งไปมาบนหนา้จอ เป็นตน้ ไวรสัมีระดบัความอันตรายแตกต่างกันไป 
บางตัวอาจสรา้งความร  าคาญใหแ้ก่ผูใ้ช ้บางตวัมีอันตรายท าใหร้ะบบเซิรฟ์เวอรล์่มหรือขอ้มูลท่ี
จดัเก็บไวไ้ดร้บัความเสยีหายได ้

2.2 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เน่ืองจาก
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานเพ่ือยืนยนัสิทธ์ิ ขอ้เท็จจริงและอ้างอิงในชั้น
ศาลได ้จึงตอ้งมีการตรวจสอบความสมบูรณข์องเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั โดยหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติสหรฐัอเมริกา (U.S. National Archives, 2016) ไดก้ลา่ววา่เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ี
สมบูรณ์จะมีคุณลักษณะ ได้แก่ ความจริงแท้ของเอกสาร (Authenticity) ความสมบูรณ์ของ
เอกสาร (Integrity) ความนา่เช่ือถือของเอกสาร (Reliability) และความสามารถในการเขา้ถึงและ
ใชง้านเอกสาร (Usability)  

2.3 การตรวจสอบค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ค าอธิบายเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัลเป็นหัวใจส  าคัญในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เน่ืองจากเป็น
องคป์ระกอบส าคัญท่ีท าใหส้ามารถสืบคน้เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลและสามารถน าเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลัมาใชง้านได ้โดยมาตรฐานการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ี
ส  าคญั ไดแ้ก่ มาตรฐานการจัดท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุสากล (General International 
Standard Archival Description: ISAD(G)) ซึ่งก าหนดโดย สภาระหว่างประเทศดา้นหอจดหมาย
เหตุ (International Council on Archives, 2016) เป็นมาตรฐานท่ีได้รบัการพัฒนาขึน้เพื่อเป็น
มาตรฐานส าหรับการให้ข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ค  าอธิบายเก่ียวกับเอกสารเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ( Identity Statement Area) ค าอธิบาย
เก่ียวกับบริบทของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล (Content Area) ค าอธิบายเนือ้หาและโครงสรา้ง
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ของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล (Content and Structure Area) ค าอธิบายเก่ียวกับเงื่อนไขการ
เขา้ถึงและการใช้เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล (Conditions of Access) ค าอธิบายเก่ียวกับสิ่งท่ี
เก่ียวขอ้ง (Allied Materials Area) ค าอธิบายเพิ่มเติมอ่ืน ๆ หรอืสว่นหมายเหต ุ(Notes Area) และ
ค าอธิบายเก่ียวกบัการควบคมุการท าค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั (Description Control 
Area) 

3. การปฏิบติัเพื่อสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั เป็นวิธีการปฏิบติัเพื่อ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัใหอ้ยู่ในสภาพท่ีสามารถเขา้ถึงและใชง้านไดย้าวนานท่ีสดุ
เท่าท่ีกระท าได้ โดยไม่มีปัญหาด้านสภาพของเอกสารท่ีเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติรวมทั้ง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการจดัเก็บและเขา้ถึงเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั ซึ่ง
มีวิธีการปฏิบติัเพื่อสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัท่ีส  าคญั ดงันี ้

3.1 การแปลงไฟล ์(Migration) เป็นการแปลงไฟลเ์อกสารจดหมายเหตดิุจิทลั
จากรูปแบบหนึ่งไปยังรูปแบบใหม่ เพื่อให้ไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีเก็บนัน้ยังสามารถ
เขา้ถึง แสดงผล และใชไ้ด ้แม้ว่าเทคโนโลยีไดเ้ปลี่ยนไป เช่น การแปลงไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลัจาก TIFF ไปเป็น JPEG จาก TIFF ไปเป็น PDF/A จาก DOCX ไปเป็น PDF/A เป็นตน้ การ
แปลงไฟลเ์ป็นวิธีการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ีนิยมใชก้ันมาก เน่ืองจากสามารถ
จัดการไฟลแ์ละสงวนรกัษาไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลในปัจจุบันหรืออนาคตได้ รวมทั้ง
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัยงัคงมีบูรณภาพ (Integrity) ตลอดจนยงัรกัษาความสามารถในการคน้
คืน การแสดงผลและการน าเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัมาใชไ้ดแ้มเ้ทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลง 
(Digital Preservation Coalition, 2015, p. 46; Lee, Slattery, Lu, Tang, & McCrary, 2002, p. 
96) อย่างไรก็ตามการแปลงไฟลเ์ป็นวิธีการท่ีอาจท าให้เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลสูญเสีย
รูปลักษณ์และการใช้งาน (Look and feel) หลังการแปลงไฟล์เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
โดยเฉพาะเอกสารจดหมายเหตุท่ีมีลักษณะซับซ้อน เช่น เอกสารมัลติมีเดีย เว็บเพจ เป็นต้น 
(วิศปัตย ์ชยัช่วย และ ยศลัวิน บุญช่วย, 2551, น. 217) 

3.2 การเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) เป็นการเปลี่ยนสื่อท่ีบนัทึกเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทลัจากสื่อบนัทึกหนึ่งไปยงัอีกสื่อบนัทึกหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นสื่อบนัทึกเดียวกันหรอืแตกตา่งกัน 
เช่น การน าเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ีบนัทึกในฟลอปปีดิสกไ์ปจัดเก็บในแผ่นซีดีรอมหรือดีวีดี 
เป็นตน้ การเปลี่ยนสื่อจะช่วยใหเ้ทคโนโลยีสื่อท่ีบนัทกึเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเกิดการปรบัปรุง
อยู่ตลอดเวลาดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมัยและยังช่วยป้องกันผลกระทบในกรณีท่ีสื่อบันทึก
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเกิดความเสียหาย รวมทัง้หลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพหรือตกรุน่ของสื่อ
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บนัทกึเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั (Technological obsolescence) (Adu, 2014, p. 88) วิธีการนี ้
จะเปลี่ยนเฉพาะสื่อบนัทึกเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเท่านัน้ โดยรูปแบบ (Format) ของเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลัจะไม่เปลี่ยนแปลงและยงัคงมีบูรภาพ (Integrity) ครบถว้นสมบูรณเ์หมือนเดิม
ทุกประการ (วิศปัตย ์ชัยช่วย และ ยศลัวิน บุญช่วย, 2551, น. 215; สมสรวง พฤติกุล, 2551, น. 
22) 

3.3 การส  ารองขอ้มูล (Backup) เป็นการส  ารองเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
ตน้ฉบับลงในสื่อจัดเก็บข้อมูลส  ารองประเภทต่าง ๆ เช่น เทปแม่เหล็ก (Magnetic tape) จาน
แม่เหล็ก (Magnetic disk) ออปติคัลดิสก์ (Optical disk) หน่วยความจ าแฟลช (Flash memory) 
เป็นตน้ การส  ารองขอ้มูลเพื่อป้องกันการลบหรือท าเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัสญูหายทัง้ท่ีตัง้ใจ
และไม่ตัง้ใจ รวมทัง้ป้องกันอุปกรณก์ารจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเสียหายหรือโดนขโมย 
หากอุปกรณส์  าหรบัจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัหายไปก็ยงัสามารถใชเ้อกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลัท่ีส  ารองไวจ้ากอุปกรณจ์ัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัตวัอ่ืนแทนได้ (Sugimoto, 2014, 
p. 63) การส  ารองขอ้มูลสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น ส  ารองขอ้มลูดว้ยการใช ้System Restore ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโปรแกรมส ารองขอ้มูลและเรียกขอ้มูลกลบัคืน ส  ารองขอ้มูลดว้ยอุปกรณ์ฮารแ์วร ์เช่น 
ฮารด์ดิสก์แบบติดตั้งภายนอก เป็นต้น และส ารองขอ้มูลโดยใช้ซอฟตแ์วรท่ี์ท าหนา้ท่ีในส  ารอง
โดยเฉพาะ เช่น Symantec Backup Arcserve เป็นตน้ 

3.4 การจัดขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปแบบบรรทดัฐาน (Normalisation/Conversion) 
เป็นการสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัดว้ยวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟลข์อ้มลูดิจิทลัให้
อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเปิด (Open format) ซึ่งเรียกไดว้่าเป็นวิธีการท่ีมีการค านวณระบบ
เปิด (Open System Computing) เน่ืองจากช่วยลดจ านวนประเภทของรูปแบบไฟลข์อ้มลูดิจิทลัท่ี
มีความแตกต่างกัน และลดขั้นตอนการโอนถ่ายข้อมูลด้วยการโอนถ่ายข้อมูลโดยตรงไปยัง
ชุดค าสั่งประยกุตร์หสัเปิด (Open Source format) ท่ีสามารถเขา้ถึงไดต้ลอดเวลา นอกจากนีก้าร
จดัขอ้มูลใหอ้ยูใ่นรูปแบบบรรทดัฐาน รองรบัการท างานรว่มกันระหวา่งระบบปฏิบติัการท่ีมีความ
แตกตา่งกนั รองรบัความยืดหยุน่ในการอัพเกรดและการโอนยา้ยขอ้มลู รวมทัง้สนบัสนนุการเขา้ถึง
เนือ้หาขอ้มูลไดอ้ย่างยั่งยืน ทัง้นี ้เม่ือขอ้มูลดิจิทลัอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานเปิด ผูใ้ชข้อ้มูลยงั
สามารถบนัทกึและเขา้ถึงขอ้มลูดงักลา่วได ้เน่ืองจากขอ้มูลดงักลา่วถูกน ามาห่อหุม้อยูใ่นเมทาดา
ทาหลงัจากท่ีไดมี้การจดัขอ้มลูใหอ้ยู่ในรูปแบบบรรทดัฐาน นอกจากนีห้ากรูปแบบไฟลข์อ้มลูดิจิทลั
มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรบัจะช่วยใหข้อ้มูลดงักล่าวไดร้บัการสงวนรกัษาเป็นระยะเวลานานขึน้เม่ือ
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น ามาจัดใหอ้ยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน อย่างไรก็ตามขอ้มูลบางสว่นอาจจะเกิดการสูญหายไดใ้น
ระหวา่งท่ีด าเนินการจดัขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปแบบบรรทดัฐาน (Adu, 2014, p. 87) 

3.5 การจ าลองระบบ (Emulation) เป็นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลัวิธีการหนึ่ง โดยวิศปัตย ์ชัยช่วยและยศัสวิน บุญช่วย (2552, น. 217) กลา่วว่า การจ าลอง
ระบบ (Emulation) เป็นการจ าลองสภาพแวดลอ้มดา้นแพลตฟอรม์ (Platform) เพื่อใหส้ามารถ
อ่านเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัโดยใชโ้ปรแกรมดัง้เดิมท่ีใชใ้นการสรา้งขอ้มลูได ้ซึ่งเป็นการท างาน
บนแพลตฟอรม์ใหม่ท่ีน  ามาใชง้านแทนแพลตฟอรม์เดิม โดยจะพฒันาโปรแกรมอิมเูลเตอร ์ซึ่งเป็น
โปรแกรมจ าลองสภาพแวดลอ้มดา้นแพลตฟอรม์เดิมขึน้มา ไดแ้ก่ ฮารด์แวร ์และระบบปฏิบติัการท่ี
สามารถอ่านข้อมูลจากโปรแกรมดั้งเดิมได ้เช่น โปรแกรม Commonder 64 พัฒนาขึน้เพื่อให้
สามารถเรยีกใชง้านโปรแกรมท่ีท างานบนคอมพิวเตอรไ์ด ้เปา้หมายของการจ าลองระบบคือ รกัษา
เนือ้หา (Content) และรกัษารูปลักษณ์ (Look and feel) ของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลให้มี
ลกัษณะเหมือนเดิมทุกประการ ดงันัน้สิ่งท่ีจ  าเป็นของวิธีการนีคื้อการออกแบบบริบทดา้นเทคนิค
ของทรพัยากรท่ีจะท าใหก้ารเรียกใชง้านเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัในอนาคตท าไดอ้ย่างสมบูรณ ์
และเม่ือมีแพลตฟอรม์ใหม่ออกมายอ่มตอ้งสรา้งโปรแกรมอิมเูลเตอรข์ึน้มาใหม่เสมอ อยา่งไรก็ตาม
การคาดหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตเพื่อสรา้งโปรแกรมอิมูเลเตอรย์งัเป็นสิ่งท่ี
คาดเดาไดย้าก และตอ้งใชก้ารลงทนุสงู นอกจากนีก้ารจ าลองระบบยงัเป็นวิธีการท่ีเหมาะในกรณี
ท่ีเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัมีลกัษณะซบัซอ้น (Complex recourse) และเป็นโปรแกรมประยุกต ์
(Application software) โดยการจ าลองระบบจะเป็นทางเลือกท่ีดีในกรณีท่ียงัมีรูปแบบไฟล ์(File 
format) ท่ีเหมาะสมในการเก็บรกัษา 

วาทิตา เอือ้เจริญ ปัทมาพร เย็นบ ารุง สมสรวง พฤติกุลและรุจยา อาภากร 
(2563, น. 98) กล่าวว่า การจ าลองระบบเป็นเทคโนโลยี ท่ีใช้ในการจ าลองหรือเลียนแบบ
สภาพแวดลอ้มของซอฟตแ์วรห์รอืทัง้ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรใ์นระบบเดิมซึ่งใชส้รา้งสารสนเทศนัน้
ท่ีเรยีกวา่อิมเูลเตอร ์(Emulator) เพื่อใหก้ระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจวา่อุปกรณห์รอืฟังกช์ัน
การท างานของระบบเดิมยงัใชง้านไดห้มือนเดิม 

ศุภวรรณ รตันมุณี (2548, น. 13) กลา่วว่า การจ าลองระบบเป็นการพฒันา
ซอฟตแ์วรห์รอืฮารด์แวร ์เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูดิจิทลัไปพรอ้ม ๆ กบัการพฒันาโดย
การเลียนแบบคุณสมบัติของสภาพแวดล้อมเก่าเพื่อท างานร่วมกับซอฟต์แวรแ์วรใ์หม่ หรือ
เลียนแบบซอฟตแ์วรเ์ดิมใหเ้ขา้กับระบบปฏิบติัการใหม่ วิธีนีเ้ป็นประโยชนก์ับหน่วยงานทางดา้น
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สารสนเทศท่ีมีทรพัยากรจ านวนมาก เน่ืองจากใชซ้อฟตแ์วรเ์พื่อเลียนแบบเพียงตวัเดียวก็สามารถ
รองรบัการยา้ยขอ้มลูจ านวนมากได ้

วนิดา นเรธรณ ์(2557, น. 18) กลา่ววา่ การจ าลองระบบเป็นเทคโนโลยีท่ีใช้
ในการจ าลองระบบคอมพิวเตอรช์ุดหนึ่งให้มีความคลา้ยคลึงกับระบบคอมพิวเตอรอี์กชุดหนึ่ง 
เพื่อใหก้ระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งว่าเป็นอุปกรณ์หรือฟังก์ชันการท างานของระบบเดิม การ
จ าลองระบบเป็นเทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นในการสงวนรกัษาฟังกช์นัการท างานและการเขา้ถึงสารสนเทศ
ดิจิทลั รวมทัง้เป็นทางเลอืกท่ีดีทางหนึ่งในการเขา้ถึงสารสนเทศดิจิทลัในอนาคต 

ไทยแวร ์(2562) กล่าวว่า ในช่วงท่ีไมโครซอฟตไ์ดเ้ปิดตัววินโดวส ์10 เม่ือปี 
พ.ศ. 2558 ไมโครซอฟต์ได้พยายามท่ีจะท าให้รองรบัการท างานร่วมกับซอฟต์แวรเ์ก่าได้ด้วย 
อยา่งไรก็ตามในความเป็นจรงิไม่สามารถท างานไดท้กุโปรแกรม เน่ืองจากความเก่าของโปรแกรมท่ี
อาจจมากจนเกินไป ซอฟต์แวรเ์ดิมท่ีถูกออกแบบมาให้รองรบัการใช้งานกับวินโดวสเ์อกซ์พี 
วินโดวส ์98 หรือเก่ากว่านัน้จึงท างานบนวินโดวส ์10 ไดไ้ม่ราบรื่นหรือเปิดไม่ได ้โดยสาเหตุท่ีไม่
สามารถใชซ้อฟตเ์ก่าบนวินโดวส ์10 มี 4 สาเหตหุลกัคือ 1) มีไลบราร ี(Libraries) เก่าท่ีไม่สามารถ
เรยีกใชง้านได ้โดยซอฟตแ์วรบ์างตวัตอ้งการชุดค าสั่งในไลบราร ีซึ่งไม่มีอยูแ่ลว้ในวินโดวส ์10 ท า
ใหไ้ม่สามารถท างานได ้2) เป็นซอฟตแ์วร ์16 บิต โดยในระบบปฏิบติัการวินโดวส ์แบบ 64 บิตนัน้
ไม่มีเลเยอร ์(Layer) ท่ีสนับสนุนการท างานของซอฟต์แวรแ์บบ 16 บิต 3) เป็นซอฟต์แวรด์อส 
(DOS) โดยวินโดวส ์10 ก็เหมือนกับวินโดวสเ์วอรช์ันก่อนนบัตัง้แต่วินโดวสเ์อกซพ์ีเป็นตน้มา ซึ่ง
ระบบปฏิบติัการวินโดวส ์ไม่สามารถท างานบนดอสได ้อย่างไรก็ตามซอฟต์แวรจ์ากดอดสบางตวั
อาจจะยงัเปิดใช้งานได ้แต่สว่นใหญ่แลว้โดยเฉพาะซอฟตแ์วรป์ระเภทเกมจะไม่สามารถเปิดได ้
และ 4) ระบบ DRM หรือการจัดการสิทธิดิจิทลัไม่สามารถท างานได ้ดงันัน้จากปัญหาการเขา้ใช้
งานโปรแกรมเก่าไม่ได ้ไทยแวรจ์ึงไดแ้นะน าวิธีในการเขา้ใชง้านโปรแกรมเก่าในระบบปฏิบัติการ
วินโดวส ์10 เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์สมือน (Virtual machine) การใช้โปรแกรมดอส
บอกซ ์(DOSBox) เป็นตน้ 

ณัชธนัท จุโฬทก (2560) กล่าวว่า ปัจจุบันยงัสามารถใชง้านโปรแกรม CU 
Writer หรอืจุฬาเวิรด์ ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลค าภาษาไทยท่ีท างานบนระบบปฏิบติัการ DOS ได ้
โดยก่อนการเขา้ใชง้านโปรแกรม CU Writer จะตอ้งติดตัง้โปรแกรมดอสบอกซ ์ซึ่งเป็นโปรแกรม
จ าลองการท างานของระบบปฏิบติัการ DOS นอกจากนีโ้ปรแกรมดอสบอกซย์งัสามารถใชง้านได้
ในหลายแพลตฟอรม์ เช่น Windows  BeOS MacOS X Linux เป็นตน้ 
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3.6 เอ็นแคปซูเลชัน (Encapsulation) เป็นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทัลวิธีการหนึ่ง โดยวาทิตา เอือ้เจริญ ปัทมาพร เย็นบ ารุง สมสรวง พฤติกุลและรุจยา 
อาภากร (2563, น. 98) กล่าวว่า เอ็นแคปซูเลชัน (Encapsulation) เป็นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ
รวมกลุม่ระหว่างทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัลหนึ่งรายการซึ่งอยู่ในรูปวตัถุสารสนเทศดิจิทลั และ
ขอ้มูลอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการเขา้ทรพัยากรสารสนเทศนั้นในลักษณะเป็นก้อนเดียวกัน เพื่อให้
สามารถเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศนัน้ไดใ้นอนาคต 

วนิดา นเรธรณ ์(2557, น. 18) กลา่ววา่ เอ็นแคปซูเลชนั คือ เทคโนโลยีท่ีใชใ้น
การรวมกลุ่มระหว่างสารสนเทศดิจิทัลหนึ่งรายการซึ่งอยู่ในรูปวัตถุสารสนเทศดิจิทัล เพื่อให้
สามารถเขา้ถึงสารสนเทศนัน้ไดใ้นอนาคต เทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชันมีวัตถุประสงคเ์พื่อแก้ไข
ปัญหาดา้รความลา้สมัยของเทคโนโลยีฮารด์แวรห์รือซอฟต์แวร ์โดยคงรูปแบบแฟ้มขอ้มูลไม่
เปลี่ยนแปลง ปัจจุบนัมีการน าเทคโนโลยีเอ็นแคปซูเลชนัไปใชร้ว่มกบัเทคโนโลยีการจ าลองระบบ 

วิศปัตย ์ชยัช่วยและยศสัวิน บุญช่วย (2552, น. 218) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแกไ้ข
ปัญหาการตกรุ่นของเทคโนโลยีในส่วนของรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File formats) โดยการจัดท า
รายละเอียดเก่ียวกับการแปลวตัถดิุจิทลั (Digital object) จดัรวมไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของเอ็นแคปซูเล
ชนั วิธีการนีจ้ะเก่ียวขอ้งกบัการสรา้งโปรแกรมดัง้เดิมท่ีเคยใชส้รา้งและเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ
ดิจิทัลบนคอมพิวเตอรแ์พลตฟอรม์ในอนาคต ส่วนกระบวนการนีอ้าจจะตอ้งท าการแปลงไฟล ์
(Migration) เพื่อใหต้วัทรพัยากรอยูใ่นรูปไฟลท่ี์จดัการไดง้า่ยขึน้ 

3.7 การสงวนรกัษาเทคโนโลยี (Technology preservation) เป็นการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลวิธีการหนึ่ง โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (2564) กล่าวว่า การสงวนรักษาเทคโนโลยี  คือ  การเก็บรักษาฮาร์ดแวร์และ
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานเดิมไว ้เพื่อน ามาใชก้บัเอกสารดิจิทลัท่ีบนัทกึฮารด์แวรใ์นรุน่นัน้ๆ 
ซึ่งเป็นวิธี ท่ีค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เน่ืองจากฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรข์องสื่อดิจิทัลมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ ซึ่งวิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งหนึ่ง คือ การเก็บเฉพาะขอ้ก าหนดฮารด์แวร ์
และซอฟต์แวร ์แลว้จึงท าการเลียนแบบ (emulation) ในการจ าลองเทคโนโลยีเก่าโดยอาศัย
อุปกรณข์องสมยัใหม่ 

ศุภวรรณ รตันมุณี (2548, น. 13) กล่าวว่า การสงวนรกัษาเทคโนโลยี คือ 
การเก็บรกัษาทัง้รูปแบบของซอฟตแ์วร ์และฮารด์แวร ์รวมทัง้สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงาน
ของเดิมไว ้ขอ้ดอ้ยของระบบนีคื้อการเก็บทัง้ซอฟตแ์วร ์และฮารด์แวรท์กุประเภทไวจ้ะลา้สมยัและ
หาอุปกรณท์ดแทนไดย้าก 
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วิศปัตย์ ชัยช่วยและยศัสวิน บุญช่วย (2552, น. 216) กล่าวว่า การสงวน
รกัษาเทคโนโลยี คือ การเก็บรกัษาสิ่งแวดลอ้มดา้นเทคโนโลยีท่ีจะสามารถใชใ้นการอ่านขอ้มูล
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัทัง้ในสว่นของฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์เช่น ระบบปฏิบติัการ โปรแกรม
เดิมท่ีใชใ้นการอ่านหรือสรา้งขอ้มูล ไดรฟ์ท่ีใชอ้่านขอ้มลูจากสื่อบนัทกึขอ้มูล เป็นตน้ วิธีการนีจ้จะ
ช่วยรกัษารูปลกัษณ ์(Look and feel) ของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเอาไวไ้ด ้เน่ืองจากเป็นการ
เรยีกดจูากสภาวะแวดลอ้มเดิม ดงันัน้สิ่งท่ีจะเกิดขึน้จะมีลกัษณะเหมือนเดิมทกุประการ อยา่งไรก็
ตามวิธีการนีเ้ป็นวิธีการท่ีใชง้บประมาณคอ่นขา้งสงูทัง้ในการดแูลรกัษาฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วรใ์ห้
พรอ้มใชใ้นอนาคต และปัญหาชิน้สว่นท่ีเลกิผลติแลว้ในอนาคตหากฮารด์แวรช์  ารุดเสยีหาย รวมทัง้
ตอ้งจดัเตรยีมพืน้ท่ีส  าหรบัจดัเก็บอุปกรณใ์หอ้ยูใ่นสภาพดีพรอ้มใชง้าน 

เทคโนโลยีการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
เทคโนโลยีช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน และเพิ่มประสทิธิภาพ รวมทัง้

ประสทิธิผลของงานใหมี้มากยิ่งขึน้ ซึ่งเทคโนโลยีท่ีหอจดหมายเหต ุหอ้งสมุด ศนูยส์ารสนเทศ หรือ
หนว่ยงานบริการจดหมายเหตอ่ืุน ๆ สามารถน ามาใชใ้นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร (Document management technology) และเทคโนโลยีการ
จดัเก็บขอ้มลู (Storage technology) 

1. เทคโนโลยีการจดัการเอกสาร (Document management technology)  
การจัดการเอกสาร เป็นองคป์ระกอบท่ีส  าคญัในการด าเนินงานขององคก์ร โดย

องคก์รท่ีตอ้งการใหก้ารบริหารงาน การด าเนินงาน และการปฏิบัติงานในองคก์รมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเน่ือง จ าเป็นตอ้งมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการจัดการเอกสาร และมีระบบการ
จัดการเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานตามหลกัการบริหารงานเอกสาร เพื่อเก็บรกัษาเอกสารซึ่งเป็น
ทรพัยากรท่ีส  าคญัของหนว่ยงานไดอ้ยา่งเหมาะสม ครบถว้นและสมบูรณ ์รวมทัง้สามารถเขา้ถึงได้
ในเวลาท่ีต้องการใช้งาน (กรมศิลปกร, 2558, น. 9) การน าเทคโนลียีเขา้มาใช้ในการจัดการ
เอกสารตัง้แต่การสรา้งหรอืไดร้บัเอกสาร การรบั - สง่ การเผยแพร ่การจัดเก็บ - คน้หา การรกัษา
ความปลอดภยัเอกสารลบั ตลอดจนการก าจัดเอกสารโดยการท าลายหรือการสง่เอกสารมีคุณค่า
ใหห้อจดหมายเหต ุจะช่วยใหอ้งคก์รมีการจัดเก็บเอกสารอยา่งเป็นระบบ ผูบ้รหิารและผูป้ฏิบติังาน
สามารถคน้หาเอกสารท่ีตอ้งการไดอ้ย่างรวดเร็วและทันเวลา รวมทัง้เอกสารส  าคัญไม่สูญหาย 
ตลอดจนเอกสารท่ีมีคณุค่าไดร้บัการเก็บรกัษาตลอดไป นอกจากนีอ้งคก์รสามารถท าลายเอกสาร
ไดโ้ดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถรกัษาความปลอดภัยเอกสารลบัหรือ
เอกสารท่ีไม่พึงเปิดเผย และทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติงานเอกสารเป็นแนวทางเดียวกัน (กรม
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ศิลปกร, 2558, น. 10) ปัจจุบันหลายองคก์รจึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเอกสาร
ดิจิทลั ซึ่งเทคโนโลยีการจดัการเอกสารดิจิทลัท่ีส  าคญัมีดงันี ้

1.1 ระบบการจัดการเอกสารในองค์กร (Enterprise content management) 
หรอืเรียกว่าระบบ ECM เป็นระบบจัดการเอกสารและการด าเนินการ (Workflow) ภายในองคก์ร
โดยใชเ้ครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขา้มาช่วยในการจัดการ เพื่ อท าใหก้าร
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ เกิดความคลอ่งตัว สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้  (AIIM, 2021) ระบบ 
ECM มีกระบวนการตัง้แตก่ารสรา้ง การบนัทึกจดัเก็บ การจัดการ การส  ารอง การคน้หา การแปลง
รูปแบบ และการกระจายไปยงัสื่อดิจิทลัในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีหลากหลายไดอ้ย่างรวดเรว็ น่าเช่ือถือ
และปลอดภยั นอกจากนีร้ะบบ ECM ยงัสามารถจดัการเอกสารทัง้ท่ีมีโครงสรา้งและไม่มีโครงสรา้ง
ใหอ้ยู่ในรูปแบบท่ีก าหนดตามโครงสรา้งได ้สามารถรองรบัการจัดการและจัดเก็บขอ้มูลรว่มกับ
ระบบฐานขอ้มลูและคลงัขอ้มลูได ้และสามารถน ามาประยกุตใ์ชอ้อกแบบใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมบน 
On-Premises (Data Center) หรือเป็นสถาปัตยกรรมบน Cloud (SaaS) หรือเป็นแบบท างาน
รว่มกัน (Hybrid) ได ้(วรพงษ์ น่วมอินทร ,์ 2560, น. 32) ซึ่งกระบวนการท างานของระบบ ECM  
ความส าคญัของระบบ ECM  และซอฟตแ์วรท่ี์ใชใ้นระบบ ECM สรุปไดด้งันี ้

1.1.1 กระบวนการท างานของระบบ  ECM สามารถแบ่งออกเป็น  5 
กระบวนการ ดงันี ้(กฤษณพงศ ์เลศิบ ารุงชยั และ สรุเชษฐ์ จันทรง์าม, 2560, น. 37; อรวรรณ วงศ์
แกว้โพธ์ิทอง และ ธัญญรตัน ์ประสาทสกลุชยั, 2554, น. 86 - 87) 

1.1.1.1 การบันทึกเอกสาร (Capture) เป็นการน าเอกสารท่ีอยู่ ใน
ลกัษณะของกระดาษหรือไฟลเ์อกสารอิเล็กทรอนิกสเ์ขา้ไปในระบบ ECM หากเอกสารอยู่ใน
รูปแบบกระดาษจะตอ้งท าการสแกนแลว้บนัทึกเป็นเอกสารภาพในรูปแบบไฟลต์่าง ๆ เช่น PDF 
TIFF เป็นตน้ แลว้จึงบนัทกึเขา้สูร่ะบบ ECM นอกจากนีก้ระบวนการนีย้งัมีหนา้ท่ีในการช่วยจดัการ
และจัดชุดของเอกสารให้เป็นไปตามโครงสรา้งท่ีถูกต้อง รวมทั้งมีหน้าท่ีในการสร้างค าค้น 
(Indexing key) เพื่อใชใ้นการสบืคน้เนือ้หานัน้ ๆ ใหก้ลบัมาใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็ 

1.1.1.2 การจัดการเอกสาร (Manage) เป็นกระบวนการท างานกับ
เอกสารท่ีผ่านกระบวนการบนัทกึเอกสารเขา้สูร่ะบบ ECM เช่น การก าหนดขอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกับ
เอกสาร การแสดงความเป็นเจา้ของ การก าหนดอายุของเอกสาร เป็นตน้ ปัจจุบนังานเอกสารจะ
เกิดขึน้ในเกือบทุกกระบวนการท างาน ระบบ ECM จึงมีเทคโนโลยีการจัดการเนือ้หาท่ีสนนัสนนุให้
เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการท างานขององคก์ร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เทคโนโลยี
การบริหารจดัการเอกสาร (Content management) เป็นกระบวนการบรหิารจัดเก็บขอ้มูลเอกสาร



  34 

โดยผา่นการใชข้อ้มูลทัง้ในสว่นท่ีเป็นขอ้มูลเนือ้หาสาระ และสว่นท่ีเป็นขอ้มูลอธิบายเอกสาร โดย
การจัดการเอกสารมีหลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กับประเภทขอ้มูลเอกสาร เช่น การจดัการเอกสาร 
(Document management) การจัดการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email management) การ
จัดการเนื ้อหาเว็บ ไซต์ (Web content management) การจัดการเอกสารอิ เล็กทรอ นิกส ์
(Electronic record management)  แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร สิ น ท รั พ ย์ ดิ จิ ทั ล  (Digital asset 
management) เป็นตน้ และ 2) เทคโนโลยีบริหารจัดการกระบวน (Process management) เป็น
วิธีการและเครื่องมือในการสนบัสนุนกระบวนการท างานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งจะอ านวย
ความสะดวกใหเ้กิดการท างานบนขอ้มูลเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ี์สง่ผ่านจากขัน้ตอนหนึ่งไปยงัอีก
ขัน้ตอนหนึ่งในกระบวนท างาน เทคโนโลยีนีจ้ะท าใหก้ารขบัเคลื่อนกระบวนท างานขององคก์รมี
ความราบรื่นมากยิ่งขึน้ และช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน รงมทัง้สามารถติดตามการท างาน 
ตลอดจนสามารถก าหนดช่วงเวลาในการท างานของแตล่ะขัน้ตอนได ้

1.1.1.3 การจัดเก็บเอกสาร (Store) ระบบ ECM มีการก าหนดเทคโนโลยี
ในการจดัเก็บเอกสาร ประกอบดว้ย 1) การบริการคลงัขอ้มูลเอกสาร (Library service)  เป็นสว่น
การใหบ้ริการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดเก็บเอกสาร ไดแ้ก่ การคน้หา (Search) การควบคุมรุน่ 
(Version Control) การตรวจสอบเข้า/ออก (Check In/Out) การค้นคืน (Retrieval) และการ
ตรวจสอบ (Audit Trail) 2) ระบบฐานข้อมูลเอกสาร (Content repository) เป็นส่วนของแหล่ง
จัด เก็บข้อมูล เอกสาร ได้แก่  ระบบ ไฟล์ (File systems) ระบบจัดการเนื ้อหา  (Content 
management systems) ฐานข้อมูล (Database) และคลังข้อมูล (Data warehouse) และ 3) 
เทคโนโลยีจัดเก็บขอ้มูล (Storage technology) เป็นสว่นเทคโนโลยีการจัดเก็บไฟลเ์อกสาร เช่น 
NAS (Network-Attached Storage) SAN (Storage Area Network) เป็นตน้ 

1.1.1.4 การสงวนรกัษาเอกสาร (Preserve) ระบบ ECM ก าหนดใหมี้การ
สงวนรกัษาเอกสารในระยะยาวโดยใชอุ้ปกรณจ์ดัเก็บประเภทต่าง ๆ เช่น ฮารด์ดิสกแ์บบภายนอก 
แฟลชไดรฟ์ เทปแม่เหลก็ NAS SAN Cloud storage เป็นตน้ 

1.1.1.5 การใช้งานเอกสาร (Deliver) เป็นการแปรรูปของเอกสารให้มี
ความปลอดภยัและสามารถน าเอกสารไปใชง้านไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เช่น แปรรูปเอกสารใหอ้ยู่ใน
รูปแบบไฟล ์PDF/A พรอ้มสรา้งความปลอดภัยโดยท าการเขา้รหัส (Public key infrastructure: 
PKI) เพื่อสง่ใหบุ้คคลภายนอกองคก์ร การเรยีกใชง้านผา่นสื่อหรอือุปกรณต์า่ง ๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเขา้ถึงเอกสารไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเรว็ เป็นตน้ 
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1.1.2 ความส าคญัของระบบ ECM มีความส าคญัต่อองคก์ร ดงันี ้(อรวรรณ 
วงศแ์กว้โพธ์ิทอง และ ธัญญรตัน ์ประสาทสกลุชยั, 2554, น. 85) 

1.1.2.1 การลดตน้ทุนในการด าเนินงาน โดยตน้ทุนท่ีเกิดขึน้ในกระบวน
ท างาน คือ การส  าเนาภาพเอกสารซ  า้แลว้ซ  า้อีกในแต่ละธุรกรรม  เม่ือมีการน าระบบ ECM มา
ประยกุตใ์ชง้านในองคก์าร กระบวนการท างานจะไดร้บัการปรบัเปลี่ยนจากการท างานบนเอกสาร
กระดาษมาเป็นภาพเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ท าใหล้ดตน้ทุนการส  าเนาภาพเอกสารและลดการเก็บ
เอกสารท่ีซ  า้ซอ้น 

1.1.2.2 การเพิ่มปฏิสมัพันธร์ว่มมือท างาน โดยการปรบักระบวนท างาน
ของพนกังานใหม้าท างานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์จะสง่เสรมิปฏิสมัพนัธก์ารท างานรว่มมือกนัใน
การปฏิบัติงาน เม่ือพนักงานท างาน สื่อสาร และวิเคราะห์งานบนเอกสารอิเล็กทรอนิกสฉ์บับ
เดียวกัน ท าให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในงานเอกสาร และเพิ่ม
ประสิทธิผลของการปฏิบติังานในการวิเคราะหง์านรว่มกันมากกว่าเสียเวลาไปกับการใชเ้วลาใน
งานเอกสาร 

1.1.2.3 การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ โดยในแต่ละองค์กรจะมี
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานใหป้ฎิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั เช่น ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกับการรกัษา
ความปลอดภยัขอ้มูล เป็นตน้ ดว้ยเหตุนีก้ารประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี ECM จะสนับสนุนใหเ้กิดการ
ส  าเนาภาพเอกสารกระดาษเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลภาพเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้งยังมีการ
ส  าเนาขอ้มลูจากระบบฐานขอ้มลูประจ าลงในสื่อส  ารองขอ้มลู เช่น ดีวีดี ซีดีรอม ฮารด์ดิสก ์เป็นตน้ 

1.1.2.4 การเพิ่ มความมั่ นคงในการด าเนินงาน โดยการน าระบบ
เทคโนโลยี ECM มาใชจ้ะช่วยป้องกนัความเสี่ยงจากภยัวิบติัตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้โดยไม่คาดคิด เช่น 
อัคคีภยั อุทกภยั ภยัจากการก่อการรา้ย เป็นตน้ ซึ่งภยัเหลา่นีจ้ะเป็นมูลเหตุใหเ้อกสารท่ีอยู่ในรูป
กระดาษเสียหายและสูญหายได้ สง่ผลใหเ้อกสารถูกท าลาย เกิดความเสี่ยงในการท างาน ดงันัน้
ดว้ยโครงสรา้งพืน้ฐานของระบบ ECM จะท าใหอ้งคก์รสามารถก าหนดศูนยส์  ารองขอ้มูลภาพ
เอกสารไวท่ี้หา่งไกลจากภยัธรรมชาติได ้รวมทัง้มีการจดัเก็บขอ้มลูภาพเอกสารในสื่อท่ีปลอดภยั 

1.1.3 ซอฟตแ์วรท่ี์ใชใ้นระบบ ECM มีหลากหลายบริษัทท่ีเป็นผูพ้ฒันา เช่น 
IBM Hyland OpenText Dell Oracle Microsoft Alfresco Lexmark Lasefiche Xerox Newgen 
Software SER Group Objective Everteam M-Files เป็นตน้ ซึ่งซอฟตแ์วรท่ี์เป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 
มีดงันี ้(TocuhPoint, 2020) 
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1.1.3.1 DSpace เป็นซอฟตแ์วรส์  าหรบัสรา้งระบบการจัดการเนือ้หาใน
องคก์ร สามารถเก็บขอ้มูลดิจิทัลแบบเปิด สามารถน าไปใช้งานไดอ้ย่างอิสระ ติดตัง้ง่าย และ
สามารถปรบัแตง่ใหต้รงกบัความตอ้งการขององคก์รได ้

1.1.3.2 Alfresco เป็นซอฟตแ์วรท่ี์ใชจ้ดัการเนือ้หาในองคก์รแบบเปิดท่ีมี
ความยืดหยุ่น สามารถเขา้ถึงไดจ้ากทุกท่ี ทุกเวลา และผสานรวมเขา้กับแอพพลิเคชั่นอ่ืน ๆ ของ
องคก์รได ้สามารถท างานขา้มแพลตฟอรม์ได ้และมีความปลอดภยัสงู 

1.1.3.3 Nuxeo เป็นซอฟตแ์วรท่ี์พฒันาขึน้ดว้ยภาษา Java EE ท่ีเหมาะ
กบัองคก์รขนาดใหญ่ มีความสามารถครอบคลมุองคป์ระกอบของ ECM สามารถปรบัแตง่และเพิ่ม
ขีดความสามารถไดต้ามความตอ้งการขององคก์ร 

1.1.3.4 Knowledgetree เป็นซอฟตแ์วรแ์บบรหสัเปิดท่ีใชง้านง่ายและมี
ความปลอดภยัสงูท่ีออกแบบมาส าหรบัเซิรฟ์เวอรเ์มเนจบล็อก (Server message block: SMB) 
โดยมีฟังกช์ั่นครอบคลมุทกุการใชง้าน   

1.2 คลงัสถาบัน (Institutional repositories) คือ ระบบสารสนเทศท่ีท าหน้าท่ี
จัดการทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัลทั้งในมิติของการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และสงวนรกัษา
ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัลนั้นให้สามารถเขา้ถึงและใช้งานไดใ้นระยะยาว (น า้ทิพย์ วิภาวิน, 
2562, น. 2) ลกัษณะของคลงัสถาบนัสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) จดัเก็บทรพัยากร
สารสนเทศดิจิทลัท่ีสรา้งขึน้โดยสมาชิกภายในสถาบนั 2) จดัเก็บทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัไวโ้ดย
ไม่มีการท าลาย และมีการด าเนินการเพื่อท าใหส้ามารถเข้าถึงทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัท่ีจดัเก็บ
ไวน้ัน้ไดต้ลอดเวลา 3) รวบรวมทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัไวห้ลากหลายประเภทและหลากหลาย
รูปแบบ และ 4) สนบัสนุนใหเ้กิดการท างานรว่มกันและการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัแบบ
เสรี (กุลธิดา  ท้วมสุข, 2554, น. 4) ความส าคัญและประโยชน์ของคลังสถาบันสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจัดเก็บรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั ดา้นการสงวนรกัษา
ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล และดา้นการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล โดยดา้นการจัดเก็บ
รวบรวมทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั คลงัสถาบนัช่วยในการจัดเก็บรวบรวมทรพัยากรสารสนเทศ
ดิจิทลัไดอ้ยา่งสะดวก สามารถจดัเก็บทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัในหลายรูปแบบ รวมทัง้การท าเม
ทาเดทาใหแ้ก่ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัท่ีเอือ้ตอ่การจดัการใหเ้ป็นระบบ สว่นดา้นการสงวนรกัษา
ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั คลงัสถาบันช่วยในการจัดการการสงวนรกัษาทรพัยส์ินทางปัญญา
หรอืผลงานทางวิชาการท่ีเป็นของประชาคมในรูปดิจิทลั เพื่อใหท้รพัยากรสารสนเทศดิจิทลัคงอยูไ่ด้
ในระยะยาว และดา้นการเขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล คลงัสถาบันเป็นวิธีการท่ีหน่วยงาน
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สารสนเทศสามารถน ามาปรบัใชเ้พื่อรองรบัการสื่อสารและการเผยแพรผ่ลงาน ผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั ท าใหเ้ขา้ถึงความรูจ้  านวนมากท่ีไดส้ะสมไว ้และเปิดใหส้ามารถ
เขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัไดอ้ยา่งเสรี (อนุรกัษ์ อยู่วงั และ พิมพร์  าไพ เปรมสมิทธ์, 2556, 
น. 70 - 71) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับคลงัสถาบนั ประกอบดว้ย 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) แนวคิด 
Open Archive initiative protocol for metadata harvesting (OAI-PMH) เป็นกลไกในการเก็บ
เก่ียวเมทาดาทาใน รูปแบบภาษา XML จากคลังข้อมูล อ่ืน ๆ 2) แนวคิด Open archival 
information system model (OAIS) และ 3) ซอฟตแ์วรจ์ัดการคลงัสถาบัน ซึ่งในแต่ละประเด็น
สามารถสรุปไดด้งันี ้

1.2.1 Open Archive initiative protocol for metadata harvesting (OAI-
PMH) คือ มาตรฐานการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตของระบบต่าง ๆ ท่ีมีเป้าหมายหลกัเพื่อ
สนบัสนนุความสามารถในการท างานรว่มกนัของระบบท่ีมีความแตกตา่งกนั (Interoperability) ทัง้
ในลักษณะของระบบท่ีพัฒนาบนฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์และฐานขอ้มูลท่ีแตกต่างกันออกไปให้
สามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกันและท างานรว่มกันได ้ รวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการ
เผยแพร่เนือ้หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  OAI-PMH เป็นโปรโตคอลท่ีใช้เพื่อเผยแพร่เนือ้หาใน
คลงัขอ้มูล (Repositories) และท าหนา้ท่ีรวบรวมและเก็บเก่ียวเมทาดาทาจากคลงัขอ้มลูเปิดอ่ืน ๆ 
(Open repositories) และน ามาพฒันาเครื่องมือและบรกิารสบืคน้เนือ้หาท่ีสามารถคน้คืนขอ้มลูได้
จากหลายแหลง่ในเวลาเดียวกัน ทัง้นี ้OAI-PMH เป็นโปรโตคอลท่ีท างานบนมาตรฐาน HTTP ซึ่ง
เป็นมาตรฐานการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตและใช้ภาษา XML เพื่อแลกเปลี่ยนเนือ้หา
ระหว่างกัน สถาปัตยกรรม OAI-PMH แบ่งเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ สว่นใหข้อ้มูล (Data provider) และ
สว่นใหบ้ริการ (Service provider) โดยสว่นใหข้อ้มูล คือ คลงัขอ้มูลดิจิทัลแบบเปิดต่าง ๆ (Open 
repositories) ท่ีสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างเสรแีละเปิดเผยเนือ้หาท่ีรวบรวมไวใ้นรูปแบบเมททาดาทา 
ซึ่งคลังข้อมูลจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ คลังข้อมูลเฉพาะทาง (Subject repositories) และ
คลังข้อมูลสถาบัน (Institutional repositories) โดยคลังข้อมูลเฉพาะสาขาเป็นคลังข้อมูลท่ี
รวบรวมเนือ้หาเฉพาะศาสตรน์ัน้ ๆ เช่น arXiv เป็นคลงัขอ้มูลทางดา้นวิทยาศาสตร ์CiteSeer เป็น
คลงัขอ้มูลทางดา้นคอมพิวเตอรแ์ละสารสนเทศ เป็นตน้ สว่นคลงัขอ้มูลสถาบันเป็นคลงัท่ีรวบรวม
เนือ้หาท่ีบุคลากรของสถาบันสรา้งขึน้เท่านั้น เช่น DUO คลงัขอ้มูลมหาวิทยาลยั Oslo BORA 
คลงัขอ้มูลมหาวิทยาลยั Bergen เป็นตน้ และสว่นใหบ้ริการ คือ ตวัประสานงานระหว่างผูใ้ชก้ับ
สว่นใหข้อ้มูล (Data provider) ซึ่งท าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกใหก้ับผูใ้ช ้ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้
คืนสารสนเทศท่ีตอ้งการไดจ้ากคลงัขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไดภ้ายในเวลาเดียวกนั โดยผูใ้ชไ้ม่ตอ้ง
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ทราบถึงแหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง จึงลดเวลาในการสืบคน้ขอ้มูลได ้ซึ่งสว่นใหบ้ริการนีท้  าหนา้ท่ี 2 
ประการ คือ 1) รวบรวมหรือเก็บเก่ียวเมทาดาทาจากคลงัขอ้มูลเปิดอ่ืน ๆ มาจดัเก็บในฐานขอ้มูล 
และ 2) สรา้งบรกิารสบืคน้ขอ้มลูจากคลงัขอ้มลูตา่ง ๆ ซึ่งปัจจุบนัมีซอฟตแ์วรท่ี์ช่วยในการเก็บเก่ียว
เมทาดาทาและให้บริการสืบค้นข้อมูล เช่น OAIster Public Knowledge Harvester เป็นต้น 
หลกัการท างานของ OAI-PMH คือ วิธีการสื่อสารระหว่างสว่นใหบ้ริการและสว่นใหข้อ้มูล ซึ่งใช้
แนวคิดการรอ้งขอ (Requests) และการตอบสนอง (Respond) โดยกลไก Harvester ท่ีอยูใ่นสว่น
การใหบ้รกิารท าหนา้ท่ีรอ้งขอขอ้มลูท่ีตอ้งการไปยงัคลงัขอ้มลูเปิด เม่ือคลงัขอ้มลูไดร้บัค ารอ้งขอจะ
ประมวลผลแลว้สง่คืนผลลพัธ ์(Respond) กลบัไปยงัสว่นใหบ้ริการ ซึ่งผลลพัธนี์คื้อชุดขอ้มลูเมทา
ดาทาท่ีแสดงถึงรายละเอียดของขอ้มูลท่ีจัดเก็บอยู่ในคลงัขอ้มูลนัน้ ซึ่งมีลกัษณะเป็นขอ้ความ
ภาษา XML และเม่ือสว่นใหบ้ริการไดร้บัขอ้มลูจะท าการบนัทึกจัดเก็บชุดขอ้มลูเมทาดาทานีล้งใน
ฐานขอ้มูลของสว่นใหบ้รกิาร และกลไก Harvester จะด าเนินการลกัษณะเช่นนีก้ับคลงัขอ้มลูแบบ
เปิดอ่ืน ๆ เพื่อรวบรวมเก็บเก่ียวเมทาดามาจัดเก็บยังฐานข้อมูลของส่วนให้บริการ และใน
ขณะเดียวกนัสว่นใหบ้รกิารนีก็้ใหบ้ริการสบืคน้ขอ้มลูแก่ผูใ้ช ้ซึ่งช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้คืนขอ้มูลได้
จากหลายแหลง่ในเวลาเดียวกนั และเม่ือผูใ้ชต้อ้งการเขา้ถึงขอ้มลูหรอืเอกสารฉบบัเต็ม (Full text) 
สามารถเช่ือมโยงไปยงัแหลง่ท่ีจดัเก็บขอ้มลูไดท้นัทีท่ีตอ้งการ (Open Archives Initiative, 2008)  

1.2.2 Open archival information system model (OAIS) เป็นแหลง่จดัเก็บ
ขอ้มูลส  าคญั (Archive) ซึ่งประกอบดว้ยกลุม่คนและระบบท่ีมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการสงวนรกัษา
ขอ้มูล เพื่อใหข้้อมูลนัน้สามารถเขา้ถึงและพรอ้มใช้งานไดต้ลอดเวลา(กุสลวัฒน ์คงประดิษฐ์ , 
2560, น. 123) OAIS เป็นกรอบแนวคิดการสงวนรกัษาขอ้มูลท่ีน าเสนอขอ้มูลในหลายประเด็น 
เช่น เป็นกรอบท่ีสรา้งความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการจัดเก็บขอ้มูลส  าคญั เป็น
กรอบการสงวนรกัษาขอ้มูลดิจิทัลท่ีแสดงถึงองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกับฟังกช์ั่นการท างานและ
ขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีไหลเวียนในระบบ เป็นกรอบท่ีสามารถสรา้งความเขา้ใจส  าหรบัองคก์รทั่วไปเพื่อเพิ่ม
ประสทิธิภาพของการมีสว่นรว่มในกระบวนการรกัษาขอ้มูล เป็นตน้ ระบบ OAIS มีปฏิสมัพนัธก์ับ
องคป์ระกอบภายนอกหลายภาคสว่น ไดแ้ก่ ภาคส่วนการผลิต (Producer) ภาคสว่นการจัดการ 
(Management) และภาคส่วนผูใ้ช้ (Consumer) โดยภาคส่วนการผลิต เป็นภาคส่วนท่ีท าหนา้ท่ี
น าเขา้ขอ้มูลท่ีตอ้งการสงวนรกัษา หรอือาจกลา่วไดว้่าเป็นภาคสว่นแรกหรือเป็นกิจกรรมแรกของ
การด าเนินการสงวนรกัษาขอ้มูล ทัง้นีภ้าคสว่นนีเ้ป็นไดท้ัง้บุคคลหรือระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ีเขา้
มาปฏิสมัพนัธ์เพื่อน าเขา้ขอ้มูล สว่นภาคสว่นการจัดการ เป็นภาคสว่นท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย
โดยรวมของการสงวนรกัษาข้อมูล ซึ่งการด าเนินงานของภาคส่วนการจัดการนีจ้ะมีผลต่อทั้ง
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กระบวนการปฏิสมัพันธ์กับภาคสว่นการผลิตและกลไกวิธีการภายในของระบบ OAIS และภาค
สว่นผูใ้ช ้เป็นภาคสว่นท่ีเขา้มาปฏิสมัพนัธก์บัระบบเพื่อตอ้งการคน้คืนสารสนเทศท่ีตอ้งการ ซึ่งสว่น
สว่นผูใ้ช้นีเ้ป็นไดท้ัง้บุคคลและระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ หากน าองคป์ระกอบของระบบ OAIS มา
พิจารณาตามแนวคิดทฤษฎีระบบสามารถวิเคราะหไ์ด้ว่า ภาคส่วนการผลิตและภาคส่วนการ
จัดการเป็นส่วนน าเขา้ขอ้มูล โดยภาคสว่นการจัดการท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายการสงวนรกัษา
ขอ้มูล ส่วนภาคสว่นการผลิตท าหนา้ท่ีน าเขา้ขอ้มูลท่ีตอ้งการสงวนรกัษา ในขณะท่ีระบบ OAIS 
เป็นกระบวนการท่ีท าหนา้ท่ีสงวนรกัษาขอ้มูลท่ีภาคสว่นการผลิตน าเขา้มา ซึ่งตอ้งสอดคลอ้งกับ
นโยบายท่ีภาคสว่นการจัดการก าหนดไว ้รวมทัง้คน้คืนสารสนเทศท่ีภาคสว่นผูใ้ช้ตอ้งการส่งคืน
กลบัไปยังผู้ใช้ ภาคส่วนผูใ้ช้เปรียบไดก้ับเป็นผลผลิตของระบบ เพราะผลผลิตของระบบนีคื้อ
บริการต่าง ๆ ท่ีจัดให้กับภาคส่วนผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้บริการสืบค้นสารสนเทศท่ีต้องการ 
(Consultative Committee for Space Data Systems, 2012, pp. 116 - 117) 
 

 
 
ภาพประกอบ 3 OAIS Functional Entities 

ท่ี ม า :   Consultative Committee for Space Data Systems.  (2012) .  Reference 
model for an open archival information system (OAIS). หนา้ 44 

ระบบ OAIS ประกอบดว้ย 6 ฟังกช์ั่นหลกั ซึ่งสามารถจ าแนกฟังกช์ั่นออกเป็น 
2 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่ฟังกช์ั่นท่ีภาคสว่นภายนอกมีปฏิสมัพนัธโ์ดยตรง ไดแ้ก่ สว่นรบัขอ้มูล (Ingest) 
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การเขา้ถึง (Access) การบริหาร (Administration) และการวางแผนการสงวนรกัษาขอ้มูล และ
กลุม่ฟังกช์ั่นท่ีภาคสว่นภายนอกไม่มีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงหรือเป็นฟังกช์ั่นภายในระบบ ไดแ้ก่ การ
จดัการขอ้มลู (Data management) การจัดเก็บเอกสารส  าคญั (Archival storage) ซึ่งฟังกช์ั่นการ
บรหิารและการวางแผนสงวนรกัษาขอ้มลูไม่ไดเ้ป็นฟังกช์ั่นท่ีเก่ียวขอ้งหรอืจดัการกบัขอ้มลูโดยตรง 
แตเ่ป็นฟังกช์ั่นท่ีท าหนา้ท่ีก ากับดูแลฟังกช์ั่นอ่ืน ๆ ท่ีจัดการขอ้มลูโดยตรง ไดแ้ก่ สว่นรบัขอ้มูล การ
จัดการข้อมูล การจัดเก็บเอกสารส  าคัญ และการเข้าถึง กล่าวคือ การด าเนินการหรือการ
ประมวลผลของฟังก์ชั่นเหล่านีต้้องอยู่ภายในกรอบการท างานตามท่ีฟังก์ชั่นบริหารและการ
วางแผนสงวนรกัษาขอ้มูลก าหนดไว ้ทัง้นีล้  าดบัขัน้ตอนการท างานของระบบ OAIS เริ่มตน้ท่ีภาค
สว่นการผลิตน าขอ้มูลท่ีตอ้งการสงวนรกัษาผ่านทางฟังกช์ั่นการรบัขอ้มูลเขา้ (ingest) เม่ือไดร้บั
ขอ้มูลฟังกช์ั่นนีจ้ะแปลงขอ้มูลท่ีรบัมาในรูปแบบ SIP (Submission information packages) ให้
อยู่ ใน รูปแบบ  AIP (Archival information packages) และ Descriptive information เพื่ อส่ง
ขอ้มูลเหล่านีไ้ปประมวลผลต่อในฟังก์ชั่น Data management และฟังก์ชั่น Archival storage 
ตอ่ไป โดยฟังกช์ั่น Data management ท าหนา้ท่ีบนัทึกจดัเก็บขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบ Descriptive 
information ลงในฐานขอ้มูลพรอ้มทัง้ท าหนา้ท่ีจัดการฐานขอ้มูล สว่นฟังกช์ั่น Archival storage 
ท าหนา้ท่ีจัดเก็บขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบ AIP ลงในพืน้ท่ีเอกสารส  าคญัพรอ้มทัง้ท าหนา้ท่ีคน้คืนและ
บ ารุงรกัษาขอ้มูลท่ีอยู่ในพืน้ท่ีนี ้และเม่ือขอ้มลูจัดเก็บเรยีบรอ้ยแลว้จึงสามารถใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชไ้ด ้
โดยผู้ใช้สามารถเขา้มาใช้งานผ่านฟังก์ชั่น Access ส่วนฟังก์ชั่น Preservation planning และ
ฟังกช์ั่น Administration ท าหนา้ท่ีควบคุม ดูแลและประสานงานกับฟังก์ชั่นท่ีด าเนินการขา้งตน้ 
หรืออาจสรุปไดว้่า การท างานระบบ OAIS เริ่มจากฟังก์ชั่น Ingest รบัขอ้มูลท่ีตอ้งการเก็บรกัษา
จากภาคสว่นการผลิตแลว้สง่ตอ่ขอ้มูลนีเ้พื่อน าไปจัดเก็บใน 2 แหลง่ขอ้มูล ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูล และ
พืน้ท่ีจัดเก็บเอกสาร เม่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูครบถว้นแลว้ จึงใหบ้ริการสบืคน้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชผ้า่นทาง
ฟังก์ชั่น Access ซึ่งระบบจะค้นคืนข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการของผู้ใช้ทั้งจากแหล่ง
ฐานขอ้มลูและจากพืน้ท่ีเก็บเอกสารส  าคญั ทัง้นีก้ารด าเนินการของระบบ OAIS อยูใ่นใตก้รอบหรือ
ขอ้ก าหนดของฟังกช์ั่น Administration และ Preservation planning (Consultative Committee 
for Space Data Systems, 2012, pp. 119 - 120) 

1.2.3 ซอฟตแ์วรส์  าหรบัคลงัสถาบัน ปัจจุบนัการจัดท าคลงัสถาบนัมักใชโ้ป
แกรมส าเร็จรูปท่ีปัจจุบันมีผูพ้ัฒนาขึน้มาเป็นจ านวนมาก และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดย
โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดท ามีทัง้โปรแกรมท่ีใช้ส  าหรบัสรา้งคลงัสถาบันโดยเฉพาะ เช่น DSpace 
EPrints Fedora Islandora Open Repository IR+  Digital Commons Zentity EQUELLA 
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Repository Invenio (CDSware) เป็นตน้ หรืออาจเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการสรา้งหอ้งสมุดดิจิทัล 
เช่น intraLibrary Greenstone เป็นตน้ หรือเป็นกลุม่โปรแกรมท่ีใชใ้นการจัดการเนือ้หา (Content 
management system - CMS) เช่น Drupal Joomla เป็นตน้ หรอืบางโปรแกรมก็อาจคาบเก่ียวกัน 
สามารถเป็นไดท้ัง้ระบบหอ้งสมุดดิจิทลัและคลงัสถาบนั เช่น CONTENTdm DigiTool เป็นตน้ ซึ่ง
ในปัจจุบันก็ไดร้บัความนิยมท่ีจะน ามาใชใ้นการจัดท าคลงัสถาบนัมากขึน้ เน่ืองจากมีระบบการ
จัดการและคุณสมบัติในการท างานท่ีไม่แตกต่างจากโปรแกรมท่ีใช้ในการจัดท าคลังสถาบัน
โดยเฉพาะ และบางโปรแกรมก็สามารถใช้งานไดง้่ายกว่า รวมทัง้มีความยืดหยุ่นมากกว่า ทัง้นี ้
โปรแกรมการจัดท าคลงัสถาบนัส  าเร็จรูปท่ีมีการพัฒนาขึน้มานัน้ มีทัง้โปรแกรมเชิงพาณิชย ์เช่น 
Zentity ขอ ง Microsoft โป รแกรมรหัส เปิ ด  เช่น  DSpace EPrints Fedora Islandora Open 
Repository IR+ Invenio (CDSware) เป็นต้น นอกจากนี ้ยังมีโปรแกรมส าเร็จรูปเชิงพาณิชย์
ประเภทพร้อมบริการการจัดการคลังสถาบันและพื ้นท่ี เว็บให้เช่า เช่น Digital Commons 
(bepress)  EQUELLA Repository เป็นต้น อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่ามีโปรแกรมจัดการคลัง
สถาบนัส  าเรจ็รูปรหสัเปิดเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากการจดัท าคลงัสถาบนัมักนิยมใชโ้ปรแกรมรหสั
เปิด เน่ืองจากไม่ตอ้งเสียใช้จ่ายใดในการไดม้าซึ่งโปรแกรม สามารถใช้ในวัตถุประสงคใ์ดก็ได ้
สามารถปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ได้ตามความต้องการ และสามารถเผยแพร่และแจกจ่าย
โปรแกรมท่ีท าการปรบัแก้แลว้ได้ (มาริสา วินิจเขตค านวณ , 2556, น. 32) ปัจจุบันมีซอฟตแ์วร ์
ส  าหรบัคลงัสถาบนัท่ีเป็นท่ีนิยม มีดงันี ้

1.2.3.1 DSpace เป็นโปรแกรมจัดท าคลงัสถาบนัรหสัเปิดท่ีมีชุมชนผูใ้ช้
ทั่วโลกขนาดใหญ่ท่ีสุด โดยปัจจุบันมีคลงัสถาบันท่ีใช้ DSpace และท่ีลงทะเบียนไวก้ับ ROAR 
ทั้งหมด  2,259 คลัง  (ROAR, 2021) DSpace จัดท า โดย  MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) ร่วมกับบริษัท Hewlett-Packard (hp) โดยเป็นโปรแกรมจัดท าคลังสถาบันท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นการจัดเก็บผลงานอันเป็นทรพัยส์ินทางปัญญาขององคก์ร ซึ่งระบบไดผ้สมผสาน
ทิศทางและเป้าหมายของชุมชนผูใ้ช้ลงไปในโครงสรา้งของระบบ โดยมีการออกแบบระบบท่ี
สนบัสนุนการมีส่วนรว่มของหน่วยย่อยภายในองคก์รใหญ่ เช่น คณะ ฝ่าย ศูนยว์ิจัย เป็นตน้ ซึ่ง 
DSpace สามารถจดัรูปแบบระบบในสว่นของการท างานและสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายใหต้รงกับ
ความตอ้งการของชุมชนผูใ้ชไ้ด ้จึงกลา่วไดว้า่สถาปัตยกรรมของระบบจะเลยีนแบบโครงสรา้งของ
องคก์ร นอกจากนี ้ยงัไดผ้สมผสานเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการวางแผนการจัดเก็บ
รกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล จึงท าให้ DSpace เหมาะแก่การจัดการคลงัสถาบันส  าหรบั
องคก์รขนาดใหญ่ มีความซบัซอ้น มีการรวบรวมสารสนเทศจากหลาย ๆ หน่วยท่ีมีความแตกต่าง
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กัน และตอ้งการจัดเก็บรกัษาทรพัยากรสารสนเทศไวใ้นระยะยาว ซึ่งเป็นอีกคุณลกัษณะหนึ่งท่ี 
DSpace โดดเด่น ส  าหรบัการจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลันัน้สามารถจดัเก็บไดห้ลากหลาย 
เช่น เอกสาร ภาพ เสียง วีดีโอ ชุดขอ้มูล ไฟลค์อมพิวเตอร ์วตัถุพิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ ในสว่นของการ
จดัการทรพัยากรสารสนเทศนัน้ DSpace สามารถจดัการกบัเมทาดาทาไดท้กุประเภท โดยมีเมทา
ดาทาพืน้ฐาน คือ Dublin Core (กสุลวฒัน ์คงประดิษฐ์, 2557a, น. 29 - 30)   

1.2.3.2 EPrints เป็นโปรแกรมจัดการคลังสถาบันรหัสเปิดท่ีถูกใช้มา
กรองมาจาก DSpace โดยมีคลงัสถาบนัท่ีใช ้EPrints ท่ีลงทะเบียนไวก้บั ROAR ทัง้หมด 882 คลงั 
(ROAR, 2021) EPrints พัฒนาโดยมหาวิทยาลยั Southamptonโดยเป็นโปรแกรมท่ีมีความโดด
เด่นในเรื่องการติดตั้ง คือ สามารถติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยความช านาญ
ทางด้านเทคนิคมาก มีความยืดหยุ่นสูง สามารถจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น งานวิจยั ขอ้มลูทางดา้นวิชาการ วิทยานิพนธ ์รายงานโครงการ สื่อมลัติมีเดีย เอกสาร
ประกอบการเรยีนการสอน เป็นตน้ EPrints ไม่ไดมี้วตัถุประสงคใ์นการจัดเก็บระยะยาว แต่เนน้ท่ี
การจัดการใหส้ามารถเขา้ถึงไดง้า่ย นอกจากนีส้  าหรบัในสว่นของการจดัการทรพัยากรสารสนเทศ
นัน้ Eprints มีจุดเด่นตรงท่ีมีความยืดหยุน่ในจดัการเมทาดาทา โดยสามารถจดัการกบัเมทาดาทา
ไดท้กุประเภท โดยมีเมทาดาทาพืน้ฐาน คือ Dublin Core (สภุาพร ชยัธัมมะปกรณ,์ 2558, น. 5)  

1.2.3.3 Digital Commons เป็นบริการจัดการคลงัสถาบนัเชิงพาณิชย ์ท่ี
จดัท าโดย bepress (Berkeley Electronic Press) ซึ่งเป็นท่ีนิยมใชเ้ป็นอนัดบั 3 รองจาก DSpace 
และ EPrints โดยมีคลงัสถาบันท่ีใช้ Digital Commons ท่ีลงทะเบียนไวก้ับ ROAR ทัง้หมด 133 
คลงั (ROAR, 2021) Digital Commons เป็นเครื่องมือและบริการท่ีช่วยใหส้ถาบนัสามารถจัดการ
และเผยแพรผ่ลงานวิชาการผา่นทางเว็บไซต ์ซึ่งทาง Digital Commons ใหบ้รกิารครอบคลมุตัง้แต่
พืน้ท่ีขอ้มูล การออกแบบ และการจัดการคลงัสถาบัน ซึ่ง Digital Commons จะออกแบบคลัง
สถาบันตามภาพลกัษณ์ของสถาบัน และจัดการระบบงานต่าง ๆ ตามความตอ้งการ รวมทัง้ยัง
ใหบ้ริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคลงัสถาบันดว้ย Digital Commons สามารถจัดเก็บเอกสาร
ต่าง ๆ หลากหลายประเภท เช่น งานวิจัย บทความ รายงาน วิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการ
ประชุม สื่อน าเสนอ เป็นตน้ นอกจานี ้Digital Commons ยงัใหบ้รกิารค าแนะน าและการช่วยเหลือ
การใชค้ลงัสถาบันตลอดอายุการใชง้าน ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ Digital Commons เน่ืองจากเป็น
บรกิารการจดัการคลงัสถาบนัแบบครอบคลมุ ท าใหส้ถาบนัไม่ตอ้งกังวลเรื่องเก่ียวกับเทคโนโลยีทัง้
ดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวร ์เทคนิคในการจัดการโปรแกรม และบุคลากรในการจัดการคลัง
สถาบนั โดยจะไดร้บัการดแูลคลงัสถาบนัไปตลอดอายกุารใชง้าน (Brush & Jiras, 2019, p. 39)  
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1.2.3.4 Fedora Commons เป็นโปรแกรมจัดการคลงัสถาบันรหสัเปิดท่ี
เป็นท่ีนิยมใชเ้ช่นกัน โดยมีคลงัสถาบนัท่ีใช ้Fedora Commons ท่ีลงทะเบียนไวก้บั ROAR ทัง้หมด 
65 คลัง (ROAR, 2021) Fedora Commons จัดท าโดยความร่วมมือระหว่าง University of 
Virginia และ Cornell University โดยเป็นโปรแกรมจัดท าคลังสถาบันท่ีมีระบบการจัดการบน
พื ้ น ฐ า น โค ร ง ส ร้า ง ท่ี เรี ย ก ว่ า  the Flexible Extensible Digital Object and Repository 
Architecture (Fedora) ดงันัน้จึงเป็นระบบท่ีมีความยืดหยุน่สงู ซึ่งระบบไดถ้กูออกแบบมาเพื่อการ
จัดการคลงัของสถาบันอย่างเต็มรูปแบบ เน่ืองจากการออกแบบท่ีอ านวยความสะดวกในการ
จดัการคลงัสถาบนั โดยโปรแกรมฉบบัปัจจุบนัสามารถจดัการทรพัยากรสารสนเทศไดม้ากกวา่หนึ่ง
ลา้นรายการอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจัดการกับทรพัยากรสารสนเทศไดห้ลายหลาย
ประเภท และใช้เมทาดาทาได้ทุกประเภท นอกจากนีย้ังเหมาะส าหรับการจัดเก็บทรพัยากร
สารสนเทศในระยะยาว (LYRASIS, 2021) 

2. เทคโนโลยีการจดัเก็บขอ้มลู (Storage technology) 
เทคโนโลยีการจัดเก็บขอ้มูล คือ ฮารด์แวรห์รืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดเก็บและ

ส ารองขอ้มลู (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2554, น. 9 - 13) ซึ่งปัจจุบนัเทคโนโลยีการจดัเก็บ
ขอ้มลูมีหลากหลายประเภทท่ีองคก์รสามารถเลอืกใชไ้ดต้ามความเหมาะสมขององคก์ร ดงันี  ้

2.1 แนส (Network attached storage: NAS) เป็นอุปกรณ์จัด เก็บข้อมูล ท่ี
เช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายแบบมี IP Adress ซึ่งผูใ้ช้งานสามารถเข้าถึงได้ทัง้ในระบบภายใน 
(Local) หรือจากภายนอกระบบ (ศุภชัย ตัง้วงศศ์านต์, 2558, น. 462) นอกจากนีแ้นสมีระบบ
รกัษาความปลอดภัย และตวัเครื่องของแนสจะมีทัง้ CPU และ RAM ส าหรบัท างานควบคุมและ
ประมวลผล โดยตัวหน่วยความจ าจะเป็นหัวใจหลัก ซึ่งองค์กรสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็น
ฮารด์ดิสกแ์บบ HDD ท่ีมีความทนทานและสามารถท างานหนกั ๆ หรือจะเป็นฮารด์ดิสกแ์บบ SSD 
ท่ีมีความเรว็ในการอ่านเขียนขอ้มูล (VPSHISPEED, 2021) ประโยชนข์อง NAS คือ NAS สามารถ
เก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบและมีความปลอดภัยสูง สารถบริหารจัดการวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลได้
โดยง่าย และสามารถด าเนินการจัดท าส  าเนาขอ้มูลเพื่อป้องกันความเสียหายและสญูหายของ
ขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก รวมทัง้สามารถขยายขนาดของหน่วยเก็บเช่ือมต่อเครือข่ายได ้นอกจากนี ้
แมว้า่เครื่องใหบ้รกิารจะเกิดความเสยีหายอย่างไรก็ตาม ความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จะไม่สง่ผลกระทบ
ตอ่ขอ้มลูใน NAS (ภทัรสนีิ ภทัรโกศล, 2555, น. 292) 

2.2 แซน (Storage area network: SAN) เป็นระบบโครงสรา้งท่ีมีการเช่ือมต่อ
ทางขอ้มลูข่าวสารระหว่างกลุม่ของอุปกรณจ์ัดเก็บขอ้มูลท่ีจะช่วยใหส้ามารถจัดเก็บและดึงขอ้มูล
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ขนาดใหญ่หรือปริมาณมหาศาลออกมาใช้งานไดอ้ย่างรวดเร็ว ปลอดภยั และง่ายต่อการบริหาร
จัดเก็บขอ้มูล ระบบของแซนอยู่เบือ้งหลังความส าเร็จของการจัดเก็บขอ้มูลในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์กลา่วคือ แซนไม่ไดอ้ยู่ในเครือขา่ยแลน แต่อยู่ดา้นหลงัของเซิรฟ์เวอรต์่าง ๆ โดยท า
หนา้ท่ีดูแลการจัดเก็บและปลดปลอ่ยขอ้มูลเพื่อสนองตอบกลุม่ของเซิรฟ์เวอรซ์ึ่งไดร้บัการรอ้งขอ
จากกลุ่มของไคลเอนต์บนเครือข่ายอีกทีหนึ่ง ดังนั้น แซนจึงไม่ใช้อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งหรือ
คอมพิวเตอรเ์ซิรฟ์เวอรเ์ครื่องใดเครื่องหนึ่ง แต่เป็นระบบบริหารการจัดเก็บและดูแลกลุ่มของ
อุปกรณก์ารจัดเก็บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสงู โดยกลุม่ของอุปกรณก์ารจัดเก็บขอ้มูลเหลา่นีมี้การ
เช่ือมตอ่กนัทางดา้นเครอืข่าย แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อผ่านทาง Switching Hub โดยอาจเช่ือมตอ่กนัดว้ย
ระบบ Fiber Channel Hub หรอื Switch หรอืเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ท่ีก าลงัจะมีมาในอนาคต (ศภุชยั ตัง้
วงศศ์านต,์ 2558, น. 465; สทุธิพร อินชัย, 2548, น. 1) ประโยชนข์องแซน คือ แซนสามารถขยาย
ขนาดของหนว่ยเก็บบนเครอืข่ายไดโ้ดยงา่ย สามารถเรยีกใชห้นว่ยเก็บบนเครอืขา่ยไดท้กุท่ีทกุเวลา 
สามารถจดัท าส  าเนาขอ้มูลบนเครือขา่ยไดโ้ดยง่าย และสามารถท าระบบมิลเลอรข์องขอ้มูลไวใ้ช้
ยามหน่วยเก็บหลกัไม่สามารถเขา้ถึงได ้รวมทัง้สามารถเพิ่มการเขา้ใชข้อ้มูลเหมือนมีแบนดว์ิดท์
เพิ่มขึน้จากเครือข่ายของผูใ้ช้งานโดยปราศจากการสรา้งความเสียหายต่อเครือข่ายหลักแลน 
ตลอดจนสามารถบรหิารจดัการอุปกรณบ์นเครอืข่ายแบบรวมศนูยเ์สมือนเป็นหนว่ยเก็บเดียว (ภทัร
สนีิ ภทัรโกศล, 2555, น. 294) 

2.3 เรด  (Redundant array of inexpensive disks:  RAID) เป็ น ระบ บ ท่ี ใช้
ฮารด์ดิสกห์ลายตวัส  าหรบัจัดเก็บขอ้มูล หากมีดิสก์ใดดิสกห์นึ่งเสียระบบก็ยงัท างานไดแ้ละไม่มี
การสญูเสียของขอ้มูล เพื่อป้องกนัการสญูหายของขอ้มูลในขณะท่ีมีดิสกเ์สีย ระบบเรดจะใชดิ้สก์
หลายตวัในการเก็บขอ้มลู โดยแต่ละตวัจะเก็บขอ้มูลท่ีใชส้  าหรบักูข้ ้อมูลของดิสกอี์กตวัหนึ่ง ดงันัน้
พืน้ท่ีใช้เก็บขอ้มูลนัน้จะมีมากกว่าพืน้ท่ีท่ีใช้เก็บขอ้มูลจริง เม่ือดิสก์เสียแลว้น าดิสกต์ัวใหม่แทน
ขอ้มูลก็จะถูกกูก้ลบัโดยใชข้อ้มลูเก็บไวใ้นดิสกอ่ื์น อยา่งไรก็ตามการจดัเก็บขอ้มูลขของเรดนัน้อาจ
มีโอกาสผิดพลาดได ้เช่น ฮารด์ดิสกท่ี์ใชใ้นระบบทัง้หมดเกิดเสยีพรอ้มกนั ดงันัน้องคก์รควรมีระบบ
ส ารองขอ้มลูแบบอ่ืนดว้ยเพื่อปอ้งกนัการสญูเสยี ซึ่งการส  ารองขอ้มลูเป็นประจ านัน้ควรถือเป็นการ
ปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐาน โดยควรส  ารองขอ้มูลเป็นประจ าในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมแต่ไม่ควรบ่อย
จนเกินไป ซึ่งวิธีท่ีดีท่ีสดุคือการส  ารองขอ้มูลทัง้หมดสปัดาหล์ะหนึ่งครัง้ และส  ารองขอ้มูลท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือขอ้มูลใหม่ทุกวัน (จตุชัย แพงจันทร ์และ อนุโชต วุฒิพรพงษ์, 2555, น. 426; 
ศภุชยั ตัง้วงศศ์านต,์ 2558, น. 487) 



  45 

2.4 ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ เป็นลกัษณะของการท างานของผูใ้ช้งาน
คอมพิวเตอรผ์่านอินเทอรเ์น็ตท่ีให้บริการใดบริการหนึ่งกับผูใ้ช้งาน โดยผูใ้หบ้ริการจะแบ่งปัน
ทรพัยากรใหก้ับผูต้อ้งการใช้งานนัน้ โดยผูใ้ชง้านนัน้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรูใ้นเชิงเทคนิคส าหรบั
พืน้ฐานการท างานของระบบประมวลผลแบบคลาวด ์(สขุสดุา ขุนราช, 2559, น. 6) ลกัษณะการ
ท างานของระบบประมวลผลแบบคลาวดน์ัน้จะใชท้รพัยากรตา่ง ๆ ท่ีมีอยูบ่นเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต 
เช่น พืน้ท่ีเก็บขอ้มูล แอปพลิเคชัน เป็นตน้ โดยผูใ้ช้งานสามารถเลือกใช้งานไดผ้่านผูใ้หบ้ริการ
อินเทอร์เน็ต (Internet service provider: ISP) ท่ีให้บริการใดบริการหนึ่ งกับผู้ใช้งาน โดยผู้
ใหบ้รกิารจะแบง่ปันทรพัยากรใหก้บัผูต้อ้งการใชง้านนัน้ ซึ่งมีทัง้ใชบ้รกิารฟรแีละใชบ้ริการตามการ
ใชง้านจรงิ (กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ, 2558) ขอ้ดีของระบบประมวลผลแบบคลาวด ์คือ ลดความ
ซับซ้อนยุ่งยากของผู้ต้องการใช้บริการ ช่วยประหยัดพลงังานและลดค่าใช้จ่าย เพราะระบบ
ประมวลผลแบบคลาวดท์ างานผา่นเทคโนโลยีเสมือนหรอืเวอรช์วลไลเซชนั ระบบจึงไม่ไดถ้กูจ ากัด
ในเรื่องของสมรรถนะและขีดความสามารถของการใชร้ะบบประมวลผลจากระบบต่าง ๆ (จตุชัย 
แพงจนัทร ์และ อนโุชต วฒุิพรพงษ,์ 2555, น. 349) 

2.5 อุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลแบบพกพา คืออุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อขยายความจุในการ
จัดเก็บเม่ือคอมพิวเตอรมี์พืน้ท่ีเหลือนอ้ย เพื่อใหส้ามารถพกพาไดม้ากขึน้ และเพื่อใหส้ามารถ
โอนยา้ยไฟลจ์ากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์หนึ่งไดอ้ย่างง่ายดาย ซึ่งอุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลแบบ
พกพาที่องคก์รนิยมใชใ้นการจดัเก็บขอ้มลู มีดงันี ้

2.5.1 ฮารด์ดิสกแ์บบพกพา (External harddisk) เป็นอุปกรณจ์ัดเก็บขอ้มูล
แบบพกพาที่มีความจุสงูสดุหากเทียบกบัอุปกรณจ์ดัเก็บขอ้มลูแบบพกพาชนิดอ่ืน โดยปัจจุบนัมีให้
เลอืกใช ้2 แบบ ไดแ้ก่แบบฮารด์ดิสกไ์ดรฟ์ (Hard disk drive: HDD) ซึ่งเป็นไดรฟ์แบบดัง้เดิม และ
แบบโซลิดสเทตไดรฟ์ (Solid state drive: SSD) ซึ่งเป็นไดรฟ์ท่ีก าลงัไดร้บัความนิยมในปัจจุบนั มี
ความสามารถท างานได้เร็วและราบรื่น รวมทั้งมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบบ HDD 
(VPSHISPEED, 2021) ปัจจุบันฮารด์ดิสก์แบบ HDD มีพืน้ท่ีจัดเก็บสูงถึง 20 TB และฮารด์ดิสก์
แบบ SSD มีพืน้ท่ีจดัเก็บขอ้มลูสงูถึง 8 TB นอกจากนีฮ้ารด์ดิสกแ์บบ HDD และแบบ SSD ท างาน
เหมือนกบัไดรฟ์ภายในคอมพิวเตอร ์และสามารถเช่ือมตอ่กบัคอมพิวเตอรเ์ครื่องใดก็ได ้โดยไม่ได้
ผกูกบัอุปกรณเ์ครื่องเดียว จึงเป็นโซลชูนัท่ีดีส  าหรบัการโอนยา้ยไฟลข์า้มอุปกรณ์ 

2.5.2 หน่วยความจ าแฟลช ประกอบด้วยเซลล์หน่วยความจ าแฟลชท่ี
เช่ือมต่อกันหลายลา้นลา้นเซลลซ์ึ่งจัดเก็บขอ้มูลไว ้เซลลเ์หล่านีมี้ทรานซิสเตอรห์ลายลา้นตวั ซึ่ง
เม่ือเปิดหรือปิดจะแสดงค่า 1 และ 0 เป็นรหัสไบนารี ท าใหค้อมพิวเตอรส์ามารถอ่านและเขียน
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ขอ้มูลโดยอิงตามกระแสไฟฟ้าของทรานซิสเตอรไ์ด ้ ประเภทของอุปกรณ์หน่วยความจ าแฟลชท่ี
นิยมใช้ ไดแ้ก่ แฟลชไดรฟ์ USB หรือท่ีเรียกสัน้ ๆ ว่า USB เป็นอุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลแบบพกพา
ขนาดเล็ก สามารถยา้ยไฟลจ์ากอุปกรณ์หนึ่งไปอีกอุปกรณ์หนึ่งไดอ้ย่างง่ายดาย ปัจจุบนัแฟลช
ไดรฟ์ USB มีพืน้ท่ีจัดเก็บขอ้มูลสงูถึง 2 TB แต่มีราคาต่อกิกะไบตแ์พงกว่าฮารด์ดิสกแ์บบพกพา 
อยา่งไรก็ตามแฟลชไดรฟ์ USB ยงัเป็นท่ีนิยมเพราะเป็นโซลชูนัท่ีงา่ยและสะดวกส าหรบัการจดัเก็บ
และถ่ายโอนไฟลข์นาดเลก็แบบชั่วคราว (Microlink, 2021)  

2.5.3 สื่อจัดเก็บขอ้มลูดว้ยแสงหรือสื่อออปติคลัดิสก ์ประกอบดว้ย CD DVD 
และ Blu-ray ใชส้  าหรบัจดัเก็บขอ้มูลโดยรหสัไบนารจีะไดร้บัการจัดเก็บไวใ้นดิสกเ์หลา่นีใ้นรูปแบบ
ของสว่นนูนขนาดเล็กไปตามแทร็กท่ีหมุนวนออกจากจุดศูนยก์ลางของดิสก์ เม่ือดิสก์ท างานจะ
หมุนดว้ยความเร็วคงท่ี ในขณะท่ีเลเซอรท่ี์อยู่ภายในดิสก์ไดรฟ์จะสแกนส่วนนูนบนดิสก์ วิธีท่ี
เลเซอรส์ะทอ้นหรือเดง้ออกจากสว่นนนูเป็นตวัก าหนดว่าแสดงถึง 0 หรือ 1 ในไบนาร ีโดยใน DVD 
จะมีแทร็กเกลียวท่ีแน่นกว่า CD ท าใหส้ามารถจัดเก็บขอ้มูลไดม้ากขึน้แม้ว่าจะมีขนาดเท่ากันก็
ตาม และในไดรฟ์ DVD ใชเ้ลเซอรส์ีแดงท่ีละเอียดกว่าในไดรฟ์ CD นอกจากนี ้DVD ยงัช่วยใหมี้
การแบ่งชัน้คู่เพื่อเพิ่มความจุมากขึน้ สว่น Blu-ray ไดร้บัการพฒันาขึน้อีกระดบั โดยจัดเก็บขอ้มูล
ไวใ้นหลายชัน้โดยมีสว่นนนูขนาดเลก็กว่าท่ีตอ้งใชเ้ลเซอรส์นี  า้เงินท่ีละเอียดกวา่ในการอ่าน (ศภุชัย 
ตั้งวงศ์ศานต์ , 2558, น. 505) ปั จจุบันทั้ง  CD DVD และ Blu-ray มีหลายประเภทและมี
ความสามารถแตกต่างกัน เช่น ประเภท CD-ROM DVD-ROM และ BD-ROM คือ ดิสก์จัดเก็บ
ขอ้มลูดว้ยแสงแบบอ่านไดอ้ยา่งเดียว กลา่วคือ ขอ้มลูท่ีเขียนบนดิสกเ์ป็นแบบถาวรและไม่สามารถ
ลบหรือเขียนทับได ้ดิสก์เหล่านีม้ักใช้ส  าหรบัโปรแกรมติดตั้งซอฟตแ์วร ์แต่ไม่สามารถใช้เป็น
อุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลสว่นตวัได ้ประเภท CD-R DVD-R และ BD-R เป็นดิสกท่ี์สามารถบันทึกได ้
แต่ไม่สามารถเขียนทับได ้ขอ้มูลใดก็ตามท่ีบันทึกลงในดิสกเ์ปล่าท่ีบันทึกไดจ้ะถูกจัดเก็บอย่าง
ถาวรในดิสก์นัน้ จึงสามารถจัดเก็บขอ้มูลได ้แต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าอุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลอ่ืน ๆ 
ประเภท CD-RW DVD-RW และ BD-RE เป็นดิสกท่ี์สามารถเขียนซ า้ได ้ท าใหเ้ขียนขอ้มูลใหม่ได้
อยา่งตอ่เน่ืองและลบขอ้มลูท่ีไม่ตอ้งการออกไปได ้เป็นตน้ 

แนวโน้มการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
แนวโนม้ของการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั เป็นสาเหตุหรือปัจจัยท่ีอาจ

สง่ผลกระทบตอ่การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตใุนอนาคต โดยสถาบนัความรว่มมือทางการ
สงวนรกัษาดิจิทัล (Digital Preservation Coalition, 2008, pp.36-45) ได้น  าเสนอแนวโนม้ของ
การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัท่ีส  าคญั ดงันี ้
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1. ความลา้สมัยของเทคโนโลยี การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเป็น
กระบวนการท่ีตอ้งใชเ้ครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใชใ้นการสงวนรกัษา ดงันัน้ แนวโนม้ของ
เทคโนโลยีท่ีลา้สมยัอยา่งรวดเร็วจึงมีความส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงและตอ้งติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีอยู่เสมอ แนวโนม้ท่ีมีผลตอ่การเปลี่ยนแปลงหรอืการพฒันาของเทคโนโลยีท่ีมีอยา่ง
รวดเร็ว เช่น ความตอ้งการของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่สิน้สดุและตอ้งการสิ่งใหม่ ๆ มาตอบสนองความ
ตอ้งการในการใชง้าน รวมถึงสภาวะการแข่งขนัทางการคา้ของบริษัทผูผ้ลิตท่ีตอ้งการตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ สง่ผลใหเ้ทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วมากทัง้ทางดา้นฮารด์แวร ์
ดา้นซอฟตแ์วรแ์ละดา้นเครอืขา่ย 

2. ความเป็นของแทข้องเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล กระบวนการในการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัตอ้งพิสจูนไ์ดถ้ึงความเป็นของแทแ้ละเนือ้หาถูกตอ้งแทจ้ริงตาม
บริบทของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลันั้น โดยประกอบดว้ย 4 คุณลกัษณะ ไดแ้ก่ แหลง่ท่ีมาของ
ขอ้มลู (Provenance) บรบิทของขอ้มูล (Context) ความเป็นของแทข้องขอ้มูล (Authenticity) และ
ความสมบูรณข์องขอ้มลู (Integrity) ซึ่งหลงัจากด าเนินการสงวนรกัษาครบทุกขัน้ตอนทัง้หมดแลว้ 
ขอ้มลูและบรบิทต่าง ๆ ของเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัจะตอ้งมีความสมบูรณแ์ละยงัคงสภาพเดิม
เหมือนกบัช่วงก่อนท่ีจะน ามาการสงวนรกัษา ตอ้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทัง้สิน้ 

3. ค่าใชจ้่ายในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เน่ืองจากการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัมีจุดมุ่งหมายเพื่อรกัษาใหเ้อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลสามารถ
เขา้ถึงและใช้งานไดอ้ย่างยาวนานท่ีสดุเท่าท่ีกระท าได ้โดยไม่มีปัญหาดา้นสภาพของเอกสารท่ี
เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติรวมทัง้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการจัดเก็บและ
เขา้ถึงเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั ดงันัน้ จึงท าใหค้า่ใชจ้่ายในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลัมีแนวโนม้ท่ีจะใชง้บประมาณคอ่นขา้งมาก 

4. ทักษะความรู ้ในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล บุคลากร
จ าเป็นตอ้งแสวงหาความรูใ้หม่ ๆ อยูเ่สมอ เพื่อใหส้ามารถรบัมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ขึน้อยู่ตลอดเวลาทั้งในเรื่องหลักวิชาการจัดการเอกสารจดหมายเหตุและเทคโนโลยี รวมทั้ง
บุคลากรจะต้องมีความตระหนักถึงการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุท่ีเป็นหลักฐานการ
ด าเนินงานและมรดกทางวฒันธรรมของสงัคมดว้ย 

5. การคัดเลือกขอ้มูลเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั หากองคก์รมี
จุดมุ่งหมายในการสงวนรกัษาการเขา้ถึงขอ้มูลดิจิทลัอย่างตอ่เน่ือง องคก์รนัน้จ าเป็นตอ้งคดัเลือก
ขอ้มูลท่ีจะตอ้งน ามาสงวนรกัษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้เน่ืองดว้ยจ านวนขอ้มูลมหาศาลท่ีน ามา
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บันทึกให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล คุณสมบัติของขอ้มูลดิจิทัลท่ีสามารถน ามาปรบัเปลี่ยนได ้และ
ขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากรส  าหรบัผูท่ี้รบัผิดชอบในการสงวนรกัษาการเขา้ถึงขอ้มูลในระยะยาว ทัง้นี ้
ในสภาพแวดลอ้มดิจิทัล แม้ว่ามีความเป็นไปไดท่ี้จะหลีกเลี่ยงช่องทางการกระจายขอ้มูลแบบ
ดัง้เดิม (Traditional distribution channel) และกระบวนการกรองและควบคุมคุณภาพขอ้มูล ซึ่ง
เป็นประโยชนแ์ก่ผูใ้ชใ้นการเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่การกระท าดงักลา่วมักก่อใหเ้กิดความ
ยุง่ยากในการควบคมุคณุภาพขอ้มลูตามมา ยิ่งไปกวา่นัน้ การคดัเลอืกขอ้มูลดิจิทลัท่ีมีคณุภาพมา
สงวนรกัษาในระยะยาวก็เป็นการสรา้งภาระใหแ้ก่องคก์รในการจัดการทรพัยากรท่ีเก่ียวขอ้งและ
ผลกระทบจากการคัดเลือกขอ้มูลดิจิทัล เน่ืองจากในกรณีท่ีขอ้มูลดิจิทัลมีหลากหลายเวอรช์ัน 
องคก์รจะตอ้งตดัสินใจว่าขอ้มูลดิจิทลัเวอรช์ันใดเป็นเวอรช์ันท่ีดีท่ีสุดท่ีจะน ามาสงวนรกัษาหรือ
ตดัสินใจวา่ควรจะเลือกขอ้มูลดิจิทลัมากกว่าหนึ่งเวอรช์ันมาสงวนรกัษาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การ
สุม่ตวัอย่างทรพัยากรแบบพลวตั (Dynamic resource) ส  าหรบัขอ้มูลดิจิทลัแทนท่ีการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของขอ้มูลดิจิทลัในแต่ละครัง้ อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีน ามาใชไ้ดใ้นการคัดเลือก
ขอ้มลูดิจิทลั แตอ่าจก่อใหเ้กิดผลเสียมากกวา่ผลดีหากการสุม่ดงักลา่วไม่ไดมี้การก าหนดขอบเขต
ขอ้มลูท่ีชดัเจนและคาดการณค์วามตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มลูดิจิทลัทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

6. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการสงวนรักษา ( Intellectual property 
rights (IPR) and preservation) เช่น ธรรมสิทธิ (Moral rights) เป็นต้น เป็นปัญหาหนึ่งท่ีส่งผล
กระทบตอ่การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั เน่ืองจากในการสงวนรกัษาจ าเป็นตอ้งพึ่งพา
กลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ดงันัน้ 
ปัญหาเก่ียวกบัลขิสทิธ์ิและสิทธิในทรพัยส์นิทางปัญญาของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัจึงเป็นเรื่อง
ท่ีมีความซบัซอ้นและมีความส าคญัมากกวา่เอกสารจดหมายเหตใุนรูปแบบแอนะลอ็ก หากปัญหา
ดงักลา่วไม่ไดร้บัการแกไ้ขจะท าใหก้ารด าเนินการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเกิดความ
ยุง่ยาก ดว้ยเหตนีุ ้ในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัจะตอ้งมีการพิจารณาเนือ้หาของ
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัและซอฟตแ์วรท่ี์เก่ียวขอ้ง รวมทัง้วิธีการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแปลงไฟล ์การเปลี่ยนสื่อ การจ าลองระบบ การส  ารองขอ้มูล    
เป็นต้น ซึ่งลว้นเป็นวิธีการท่ีท าใหเ้กิดการละเมิดสิทธิในทรพัย์สินทางปัญญาได้ หากเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัลท่ีน ามาสงวนรกัษาไม่ได้รบัการยกเวน้ตามกฎหมายหรือไม่ไดร้บัอนุญาตให้
เขา้ถึงจากผูถื้อครองสทิธ์ิขอ้มลูนัน้ (Rights holders) 

7. ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับ (Privacy and confidentiality) 
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีจัดเก็บอยู่ในคลังสารสนเทศอาจได้รับการคุ้มครองภายใต้
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พระราชบัญญั ติหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและภายใต้สัญญารักษาความลับ 
(Confidentiality agreements) ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อวิธีการจัดการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
ในคลังสารสนเทศหรือวิธีจัดการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลโดยบุคคลท่ีสาม (Third parties) 
รวมทัง้วิธีการเขา้ถึงเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัเพื่อน ามาใชป้ระโยชน ์

กล่าวโดยสรุป สาเหตุหรือปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการสงวนรักษรเอกสาร
จดหมายเหตุในอนาคต ได้แก่ ความล้าสมัยของเทคโนโลยี ความเป็นของแท้ของเอกสาร  
จดหมายเหตุดิจิทลัท่ีตอ้งพิสจูนไ์ด ้ค่าใชจ้่ายในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ทกัษะ
ความรูใ้นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล การคดัเลือกขอ้มูลเพื่อจัดเก็บเป็นเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล สิทธิในทรพัยส์ินทางปัญญาและการสงวนรกัษา และความเป็นสว่นตัวและ
การรกัษาความลบั 

การประเมินความต้องการจ าเป็น 
ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

การประเมินความตอ้งการจ าเป็น ตรงกับค าศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า Needs กับ 
Assessment โดยค าว่า  Needs ตรงกับภาษาไทยว่า "ความต้องการจ าเป็น" ส่วนค าว่า 
Assessment ตรงกับภาษาไทยว่า “การประเมิน”  เม่ือน าค าว่า Needs กับ Assessment มา
รวมเขา้ด้วยกันจึงเป็น Needs Assessment หรือ การประเมินความต้องการจ าเป็น ซึ่งมีผู ้ให้
ความหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ดงันี ้

คาฟแมน และ อิงลชิ (Kaufman & English, 1981) ไดใ้หค้วามหมายวา่ การประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง การวิเคราะหอ์ยา่งเป็นระบบเพื่อแสดงความแตกต่างระหวา่งผลท่ี
เกิดขึน้ในปัจจุบนัและผลลพัธ์ท่ีพึงปรารถนา การจัดเรียงล  าดบัความส าคัญและการเลือกความ
ตอ้งการจ าเป็นมาแกไ้ข 

วิทกิน (B. R.  Witkin, 1984) ไดใ้หค้วามหมายว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
หมายถึง กระบวนการอยา่งเป็นระบบท่ีน ามาใชเ้พื่อก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่
กบัสภาพท่ีมุ่งหวงั โดยเนน้ความแตกต่างของผลลพัธ์ (Outcome gaps) และน ามาจดัเรียงล  าดบั 
รวมทัง้เลอืกความตอ้งการจ าเป็นมาแกไ้ข 

แม็คคาวเลย ์(McCawley, 2009) ไดใ้หค้วามหมายว่า การประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีท าใหส้ามารถตรวจสอบระดับความรู ้ความเขา้ใจ และทักษะ    
ตา่ง ๆ ของกลุม่เปา้หมายได ้โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะช่วยท าใหเ้ห็น
ถึงช่องวา่งระหวา่งสภาพท่ีเป็นจรงิกบัสภาพท่ีคาดหวงั 
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สลี เซ อ ร์ ร ัส -เอ ฟท์  และ  กุ๊ ป ต้า (Sleezer, Russ-Eft, & Gupta, 2014 ) ได้ ให้
ความหมายว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการในการหาวิธีลดช่องว่าง
ระหว่างสภาพปัจจุบันกับสภาพท่ีตอ้งการ โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ ก าหนดปัญหา ท าความ
เข้าใจกับพฤติกรรมและกลไกต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสภาพปัจจุบัน ก าหนดวิธีการท่ีช่วยในการ
เปลี่ยนแปลงใหไ้ดส้ภาพท่ีตอ้งการ พฒันาการแกปั้ญหาและด าเนินการแกปั้ญหา 

สบุิน ยรุะรชั (2554, น. 34) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
หมายถึง กระบวนการของการวิเคราะห์ช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบันและสภาพท่ีควรจะเป็น รวมทัง้มีการจัดล  าดบัความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นว่า
ความตอ้งการจ าเป็นอะไรส  าคญัก่อนหลงั เพื่อน าผลมาใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนกิจกรรมท่ีจะ
เกิดขึน้ในอนาคต 

สวุิมล ว่องวาณิช (2558, น. 62) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น หมายถึง กระบวนการประเมินเพื่อก าหนดความแตกตา่งของสภาพท่ีเกิดขึน้กับสภาพท่ีควร
จะเป็น โดยระบุสิ่งท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้ และประเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงวา่มีลกัษณะอยา่งไร จากนัน้น า
ผลท่ีไดม้าวิเคราะหแ์ละประเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้จรงิวา่ขอ้ใดควรมีการเปลี่ยนแปลง ผลท่ีไดจ้ะก่อใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงในเชิงสรา้งสรรค ์

แพรวนภา ชูเชิด (2559, น. 52) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบในการระบุความแตกต่างหรือช่องว่างระหว่างสภาพท่ี
เกิดขึน้จริงในปัจจุบนักับสภาพท่ีควรจะเป็น โดยท าการประเมินและจัดเรียงล  าดับความส าคัญ 
เพื่อน าความตอ้งการจ าเป็นท่ีส  าคญัท่ีสดุมาใชใ้นการตดัสนิใจการวางแผนการด าเนินงาน 

ธีระภาพ เพชรมาลยักุล (2560, น. 121) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการหรอืกิจกรรมเพื่อระบุความแตกตา่งของสภาพท่ีคาดหวงัหรือ
สภาพท่ีควรจะเป็นกับสภาพท่ีเป็นจริงหรือสภาพในปัจจุบัน ซึ่งมีขัน้ตอนเป็นระบบเพื่อน าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะหร์ะบุขนาดความแตกต่างและล าดับของความจ าเป็น ท าใหเ้กิดสารสนเทศในการ
ก าหนดวา่สมควรเปลี่ยนแปลงผลท่ีเกิดขึน้ปลายทางโดยมุ่งผลในเชิงบวกและสรา้งสรรค ์

กล่าวโดยสรุป การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการประเมิน
ช่องว่างหรือความแตกตา่งระหว่างสภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนักบัสภาพท่ีตอ้งการใหต้อบสนอง โดย
การจดัเรยีงล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นท่ีส  าคญั เพื่อน าความตอ้งการจ าเป็นท่ีส  าคญัท่ีสดุมาใชใ้น
การตดัสนิใจการวางแผนการปฏิบติังาน 
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ข้ันตอนประเมินความต้องการจ าเป็น 
ในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น องคก์รสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็นไปใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้เน่ืองจากผลของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมี
ประโยชนต์่อองคก์ร เช่น เป็นเครื่องมือบริหารท่ีมีประสทิธิภาพ เป็นขอ้มูลท่ีสะทอ้นสภาพบริบทท่ี
เกิดขึน้ของหน่วยงาน เป็นตน้ ซึ่งในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีผูอ้ธิบายขัน้ตอนของการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีส  าคญั ดงันี ้

วิทกิน และ อัลท์ชูลด์ (B. R. Witkin & Altschuld, 1995) ได้อธิบายว่า ขั้นตอน
ประเมินความต้องการจ าเป็นมี  3 ระยะ คือ  1) ระยะก่อนการประเมิน จะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินความตอ้งการจ าเป็น มีการศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็นท่ีมีอยู ่
มีการวางแผนการปฏิบติังาน มีการก าหนดวตัถปุระสงคข์องความตอ้งการจ าเป็น แหลง่ขอ้มลู การ
ใชป้ระโยชนข์อ้มูลและพฒันาแผนนการปฏิบติังานส าหรบัระยะท่ี 2 รวมทัง้ก าหนดเกณฑส์  าหรบั
การท าการประเมินการประเมินความต้องการจ าเป็นในแต่ละขั้นตอน 2) ระยะการประเมิน 
คณะกรรมการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล จัดล  าดบัความตอ้งการ
จ าเป็นและวิเคราะหส์าเหตุ และ 3) ระยะหลงัการประเมิน คณะกรรมการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นจะน าผลท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน ์เพื่อขจัดปัญหาท่ีเกิดจากความตอ้งการจ าเป็นหรือน าไปใช้
ประโยชนด์า้นอ่ืน ๆ 

สวุิมล ว่องวาณิช (2558, น. 81 - 82) ไดอ้ธิบายว่า ขัน้ตอนประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน คือ 1) การก าหหนดจุดมุ่งหมายของการวิจัยประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น เป็นการก าหนดจุดมุ่งหมายของของการวิจัยว่าตอ้งการท าการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นไปเพื่ออะไร ส  าหรบัองคก์รหรือบุคคลใด จุดมุ่งหมายท่ีก าหนดจะช่วยให้ก าหนด
ประเด็นวิจัยไดเ้หมาะสมขึน้ โดยท่ีการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะใหข้อ้มลูเก่ียวกบัสภาพ
ของหน่วยงานหรือบุคคลท่ีจ าเป็นตอ้งไดร้บัการแกไ้ขหรือพฒันา 2) การก าหนดค าถามการวิจัย
และขอบเขตของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นการก าหนดค าถามวิจัย ซึ่งจะช่วยในการ
ก าหนดขอบเขตของการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นประเด็นส  าคญั เช่น ปัจจุบนันีค้รูมีความ
ตอ้งการจ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาในเรื่องใด อะไรเป็นสาเหตุท่ีท  าใหค้รูตอ้งพฒันาในเรื่องนัน้ ใช้
แนวทางใดในการพัฒนาครูให้ประสบความส าเร็จ เป็นต้น และ 3) การก าหนดกรอบการวิจัย
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นการออกแบบการประเมินความตอ้งการจ าเป็น เพื่อใหก้าร
ด าเนินการทกุขัน้ตอนน าไปสูผ่ลการประเมินท่ีใหค้วามตอ้งการจ าเป็นท่ีถกูตอ้ง ตรงตามความเป็น
จริงและเช่ือถือได ้โดยกรอบการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น ประกอบดว้ย การก าหนดกลุม่
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ผูเ้ก่ียวขอ้งในการวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็น การก าหหนดวิธีการเก็บขอ้มูล การก าหนด
เครื่องมือเก็บขอ้มลู การก าหนดวิธีการวิเคราะหข์อ้มลู การจดัท ารายงานผลการวิจยัประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น และการใชผ้ลการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

กล่าวโดยสรุป ขัน้ตอนประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีส  าคัญประกอบด้วย การ
ก าหนดจุดมุ่งหมาย การก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหรอืแหลง่ขอ้มูล การก าหนดแผนการด าเนินงาน 
การวิเคราะหข์อ้มลู การจดัล  าดบัความตอ้งการจ าเป็น และการรายงานผลความตอ้งการจ าเป็น 

วิธีการประเมินความต้องการจ าเป็น 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น จะช่วยให้องค์กรทราบความแตกต่างระหว่าง

สภาพท่ีเกิดขึน้กับสภาพท่ีควรจะเป็นขององคก์ร ซึ่งในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นนัน้ สวุิมล 
วอ่งวาณิช (2558, น. 134 - 135) ไดน้  าเสนอวิธีการท่ีส  าคญั ดงันี ้

1. การส  ารวจ เป็นวิธีการท่ีเหมาะกับการใช้ในการวิจัยประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นเพื่อระบุความตอ้งการจ าเป็น วิเคราะหส์าเหตุและก าหนดทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 
รวมทัง้ยงัเป็นการวิจยัท่ีควรน าไปใชใ้นสถานการณข์องการวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นระดบั
องคก์ร เน่ืองจากตอ้งมีการเก็บขอ้มูลจากตวัอย่างวิจยัท่ีเป็นตวัแทนประชากร ผลการวิจยัประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีไดร้บัสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาการด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่าง ๆ การวิจัยส  ารวจไม่เหมาะกับการน าไปใชก้ับการประเมินความตอ้งการจ าเป็นระดบับุคคล 
เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของการวิจัยส  ารวจตอ้งการสรุปอา้งอิงผลการวิจัยไปยงัประชากรมากกว่า
การใชเ้พื่อระบุความตอ้งการจ าเป็นรายบุคคล การระบุความตอ้งการจ าเป็นของบุคคลหรอืกลุ่ม
บุคคลขนาดเลก็จะไม่คุม้คา่เม่ือพิจารณาคา่ใชจ้่ายท่ีใชใ้นการด าเนินงานของการวิจยัส  ารวจ  

2. การวิเคราะห์อนาคต เป็นวิธีการท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดอนาคตของ
หน่วยงานหรือองคก์ร และเพื่อวิเคราะหศ์ึกษาและตัดสินใจเลือกยุทธศาสตรท่ี์เหมาะสมในการ
พฒันาหนว่ยงานหรือองคก์รใหบ้รรลเุป้าหมายในอนาคต เน่ืองจากปัจจุบนัโลกมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะความเจริญก้าวหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการอยู่ในยุคไร ้
พรมแดน จึงเกิดปัจจัยอย่างมากท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษยใ์นแต่ละสงัคม 
สงัคมใดสงัคมหนึ่งจะอยูเ่ฉยโดยไม่สนใจสิ่งรอบขา้งไมไดแ้ลว้จ าเป็นตอ้งมีการกา้วทนัและรูเ้ทา่ทนั
สิ่งท่ีก าลงัเกิดขึน้และคาดวา่จะเกิดขึน้เพื่อเตรยีมการรองรบั ปอ้งกันหรอืจดัการเชิงรุก  

3. การจัดล  าดับความส าคัญ  เป็นวิ ธีการท่ี มีวัตถุประสงค์เพื่ อจัดล  าดับ
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นโดยการระบุความตอ้งการจ าเป็นท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุ
และมีความเรง่ด่วนท่ีตอ้งได้รบัการพัฒนาก่อนภายใตเ้งื่อนไขทรพัยากรท่ีจ ากัด การจัดล  าดับ
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ความส าคญัจะตอ้งพิจาณาทัง้ดา้นความเท่ียงและความตรง รวมทัง้ตอ้งมีการตรวจสอบคณุภาพ
ขององคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการจัดล  าดับท่ีไดจ้ากการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ได้แก่ 
ขนาดของความแตกต่างของสภาพในปัจจุบันและสภาพท่ีคาดหวัง องคป์ระกอบท่ีเป็นสาเหตุ
สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อความตอ้งการจ าเป็น ระดับความยากง่ายในการจัดล  าดับความ
ตอ้งการจ าเป็น การประเมินความเสี่ยง ผลกระทบท่ีอาจเกิดกับสว่นอ่ืน ๆ ของระบบ ค่าใชจ้่ายท่ี
ตอ้งใชใ้นการแกปั้ญหา และองคป์ระกอบทางการเมือง 

4. การวิเคราะหส์าเหตุ เป็นวิธีการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะหส์าเหตุโดยการ
ก าหนดสาเหตุท่ีเป็นไปไดท้ัง้หมดท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นและจัดล  าดบัความส าคญัของ
สาเหตุว่าสาเหตุใดมีความส าคญัมากท่ีสดุท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น การวิเคราะหส์าเหตุ
สามารถท าได้ทั้งการใช้ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การใช้ขอ้มูลเชิงปริมาณจะต้องมี
การศึกษาเอกสารหรือใชผ้ลการวิจัยท่ีมีอยู่ในการระบุสาเหตุท่ีเป็นไปไดท้ัง้หมด หากใชข้อ้มูลเชิง
คณุภาพ เช่น จากกระบวนการกลุม่ ผูท่ี้เขา้รว่มกระบวนการตอ้งมีประสบการณเ์ก่ียวกบับรบิทและ
สถานการณ์ท่ีท าการวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็น รวมทัง้มีการระดมความคิดจากกลุ่ม
ผูท้รงคณุวฒุิเพื่อก าหนดสาเหตแุละใชว้ิธีการจดัล  าดบัความส าคญัของสาเหตุ 

5. กระบวนการกลุม่ เป็นวิธีการท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อระบุความตอ้งการจ าเป็น 
วิเคราะหส์าเหตท่ีุท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นและก าหนดทางเลอืกในการแกไ้ขปัญหา โดยหลกั
ของกระบวนการกลุม่ คือ การเลือกสมาชิกท่ีเขา้รว่มกระบวนการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เป็นผูมี้
ความรูค้วามเขา้ใจสามารถใหข้อ้มูลได้ รวมทัง้สามารถสะทอ้นมุมมองเก่ียวกับความตอ้งการ
จ าเป็น สาเหตแุละแนวทางแกไ้ขปัญหาไดค้รบถว้นแบบบูรณาการ 

6. การวิเคราะหท์างเลอืก เป็นวิธีการท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อก าหนดทางเลอืกในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้และระบุทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของทางเลือกแต่ละทางเลือกภายใตเ้งื่อนไขบริบทของหน่วยงาน โดยองค์ประกอบท่ีใช้ในการ
ตดัสนิใจเลือกทางเลือกโดยทั่วไปมี 2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นคณุค่าของทางเลอืก และดา้นความ
เหมาะสมของทรพัยากรที่ใชใ้นการด าเนินงาน ไดแ้ก่ บุคลากร งบประมาณ เวลา และความงา่ยต่อ
การน าไปปฏิบติั 

7. การวิเคราะหท์ุติยมาน เป็นวิธีการท่ีมีวัตถุประสงคเ์พื่อระบุความต้องการ
จ าเป็นในสถานการณ์ท่ีฐานขอ้มูลทุติยภูมิขนาดใหญ่ท่ีเช่ือถือได ้และนักวิจัยสามารถน ามาใช้
ประโยชนไ์ดโ้ดยไม่ตอ้งเก็บขอ้มูลใหม่ ในการปฏิบติันกัวิจัยอาจใชข้อ้มูลทติุยภูมิในการระบุความ
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ตอ้งการจ าเป็นได ้2 แบบ คือ แบบใชข้อ้มูลทติุยภมิูประเภทเดียวในการระบุความตอ้งการจ าเป็น 
และแบบใชข้อ้มลูทติุยภมิูรวมกบัขอ้มลูปฐมภมิูในการระบุความตอ้งนการจ าเป็น 

8. การประเมินงานวิจัยประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็นวิธีการท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภาพของวิธีการท่ีใชใ้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น คณุภาพของผลท่ีไดจ้าก
การวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็นและการสงัเคราะหผ์ลท่ีไดจ้ากการวิจยัประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น รวมทัง้การน าแนวคิดการประเมินอภิมาน (Meta evaluation) มาใชใ้นการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นจึงเป็นกระบวนการท่ีสรา้งความมั่นใจใหก้ับผูบ้รหิารในการก าหนดเป้าหมายการ
ท างาน การก าหนดนโยบายและการวางแผน การน าแผนสูก่ารปฏิบติัและการติดตามตรวจสอบผล
การด าเนินงาน 
  กลา่วโดยสรุป วิธีการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ประกอบไปดว้ย การส  ารวจ 
การวิเคราะห์อนาคต การจัดล  าดับความส าคัญ การวิเคราะห์สาเหตุ กระบวนการกลุ่ม การ
วิเคราะหท์างเลอืก การวิเคราะหท์ติุยมาน และการประเมินงานวิจยัประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

การจัดเรียงล าดับความส าคัญ 
การระบุความต้องการจ าเป็นโดยไม่จัดเรียงล  าดับความส าคัญถือว่ายังท าการ

ประเมินความตอ้งการจ าเป็นไม่ครบถ้วน ขอ้มูลท่ีน ามาใชจ้ัดเรียงล  าดบัความส าคัญของความ
ตอ้งการจ าเป็นอาจมาจากการเก็บรวบรวมดว้ยแบบสอบถาม การสมัภาษณห์รอืกระบวนการกลุม่ 
ซึ่งวิธีท่ีใชใ้นการจดัล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นมีดว้ยกนั 2 แบบ ดงันี ้

1. แบบการตอบสนองเด่ียว ขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปของความตอ้งการจ าเป็นเรียบรอ้ย
แลว้ ไม่ตอ้งน ามาวิเคราะหห์าความแตกต่างของสภาพท่ีเป็นจรงิกับสภาพท่ีควรจะเป็น การเตรยีม
ค าถามให้ตัวอย่างวิจัยตอบจะมีเพียงค าถามส่วนเดียว คือ การถามโดยตรงว่าความตอ้งการ
จ าเป็นมีอะไรบ้างหรืออะไรท่ีเป็นความต้องการจ าเป็นท่ีตอ้งใหค้วามส าคัญ วิธีการจัดล  าดับ
ความส าคญัจากขอ้มูลแบบตอบสนองเด่ียวใชไ้ดท้ัง้การจัดล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการ
จ าเป็น การจัดล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นของสาเหตุและการจดัล  าดบัความส าคญัของทางเลือก 
ซึ่งมีวิธีการท่ีส  าคญั ดงันี ้

1.1 การเรียงล  าดับจากค่ามัธยฐานของความส าคัญ เป็นวิธีการก าหนดให้
ตวัอย่างวิจัยระบุระดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นตามการรบัรูเ้ป็นรายขอ้ตามมาตร
ประมาณค่า ผูต้อบแบบสอบถามจะใหร้ะดบัความส าคญัในประเด็นต่าง ๆ เท่ากันได ้หากเห็นว่า
ความตอ้งการจ าเป็นเหลา่นัน้มีระดบัความส าคญัเท่ากัน จากนัน้จะท าการนบัความถ่ีท่ีกระจาย
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ตามมาตรประมาณค่าของแตล่ะขอ้ แลว้หาคา่มธัยฐาน ฐานนิยมในการจดัล  าดบัความส าคญัของ
ความตอ้งการจ าเป็น 

1.2 การสรา้งมาตรแบบประมาณช่วงขนาด เป็นการเปรยีบเทียบความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็นซึ่งมีหลายข้อว่าข้อใดมีความส าคัญมากกว่า วิธีการนี ้จะใช้การ
เปรยีบเทียบโดยมีคูเ่ปรยีบคงท่ี โดยการก าหนดระดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นขอ้ใดก็
ไดข้ึน้มาหนึ่งขอ้ความแลว้ใหค้ะแนนความส าคัญ จากนัน้น าความตอ้งการจ าเป็นขอ้อ่ืน ๆ มา
เปรยีบเทียบความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นในขอ้แรกทีละคู่ วิธีการนีมี้โอกาสสงูท่ีตวัอย่าง
วิจัยแต่ละคนจะใหค้ะแนนแตกต่างกันมาก เน่ืองจากสามารถใหน้  า้หนักความส าคัญไดโ้ดยไม่มี
การก าหนดคะแนนเต็ม 

1.3 การก าหนดน ้าหนักคะแนนรายคู่ เป็นวิธีการท่ีเริ่มด้วยการเตรียม
ขอ้ความท่ีแทนความตอ้งการจ าเป็นหลาย ๆ ขอ้ ใหผู้มี้สว่นเก่ียวขอ้งในการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นจัดล  าดับความส าคัญ โดยการเปรียบเทียบความส าคญัของรายการทีละคู่ ซึ่งไม่ควรเกิน  
15 คู ่หากรายการท่ีจัดเรยีงความส าคญัมีเกิน 15 ขอ้ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นอาจใหผ้ลท่ี
ไม่เหมาะสม เน่ืองจากผูท่ี้ท  าการจดัล  าดบัความส าคญัอาจจ ารายละเอียดของรายการตา่ง ๆ ไดไ้ม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ กระบวนการก าหนดน า้หนักคะแนนรายคู่จะเริ่มโดยการก าหนดหมายเลขขอ้
รายการตัง้แต่ขอ้ 1, 2, 3, 4, … และวางโครงสรา้งของรายการเพื่อการเปรยีบเทียบเป็นรายคู ่แลว้
นบัความถ่ีของรายการท่ีไดร้บัการคดัเลือกว่าสงูกว่าขอ้รายการอ่ืน ขอ้ท่ีไดค้ะแนนมากท่ีสุดเป็น
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีมีความส าคญัล  าดบัแรกท่ีตอ้งใหค้วามสนใจ 

1.4 การจัดเรียงล  าดับความส าคัญด้วยการด์ เป็นวิธีการท่ีใช้การด์เป็น
อุปกรณ ์โดยผูร้บัผิดชอบในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเตรยีมขอ้ความท่ีแสดงความตอ้งการ
จ าเป็นทัง้หมดท่ีตอ้งจัดล  าดับโดยการพิมพ์ในกระดาษท่ีเป็นการด์ จัดท าการด์เป็นชุด ๆ ตาม
จ านวนคนท่ีท าหนา้ท่ีจัดล  าดบัความส าคญั มอบการด์ใหแ้ก่กลุม่บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีจัดเรยีงล  าดับ
ความส าคญั ชีแ้จงใหแ้ยกการด์ออกเป็นกอง ๆ ตามกลุม่ของขอ้ความท่ีคิดวา่มีความส าคญัอยูใ่น
กองเดียวกันและระบุความส าคญัในการด์แต่ละใบแลว้มอบการด์คืน เพื่อน าไปวิเคราะหโ์ดยการ
หาคา่เฉลี่ยและจดัล  าดบัตามคา่เฉลี่ยจากมากไปหานอ้ย 

2. แบบการตอบสนองคู่ มีรูปแบบในการใหต้อบขอ้มูลแบบตอบสนองคู่โดยให้
ระบุขอ้มลูทัง้ 2 ชุด คือ ระดบัของสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงและสภาพท่ีควรจะเป็น รูปแบบนีส้รา้งขึน้โดย
มีพืน้ฐานแนวคิดของการนิยามความต้องการจ าเป็นตามโมเดลความแตกต่าง (Discrepancy 
model) ซึ่งมีวิธีการจดัเรยีงล  าดบัของความตอ้งการจ าเป็นท่ีส  าคญั ดงันี ้
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2.1 วิธีการท่ีใช้หลกัประเมินความแตกต่าง เป็นวิธีท่ีมีรากฐานมาจากการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีใชโ้มเดลความแตกตา่ง ซึ่งมีการรวบรวมขอ้มูลแบบการตอบสนอง
คูจ่ากมาตรวดัท่ีแสดงระดบัความส าคญั (I=Importance) ของขอ้ความนัน้ ซึ่งเปรียบเสมือนค่าท่ี
บอกระดบัของ “What Should be” และมาตรวดัท่ีแสดงระดบัท่ีขอ้รายการนัน้ไดร้บัการตอบสนอง
หรือระดับสมัฤทธิผล (D=Degree of Success) ท่ีเป็นอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งเปรียบเสมือนค่าท่ีบอก
ระดบัของ “What Is” ซึ่งมีสตูรในการค านวณระดบัความตอ้งการจ าเป็น ดงันี ้

2.1.1 วิธีผลต่างของคา่เฉลี่ย (Mean Difference Method: MDF) เป็นวิธี
ท่ีก าหนดความตอ้งการจ าเป็นโดยหาผลต่างของค่าเฉลี่ยของ I (Importance) และคา่เฉลี่ยของ D 
(Degree of Success) วิ ธีนี ้ใช้เพื่อระบุความส าคัญของความต้องการจ าเป็นและจัดล  าดับ
ความส าคัญของความตอ้งการจ าเป็นจากค่าเฉลี่ยท่ีเรียงจากมากไปหาน้อย สูตรท่ีใช้ในการ
ค านวณ คือ PNI = (I-D) วิธีการ MDF ใชก้บัการประเมินความตง้การจ าเป็นท่ีใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการรวบรวมขอ้มูล ความตอ้งการจ าเป็นท่ีไดร้บัจะมีค่าความส าคัญเป็นตัวเลขเชิง
ปรมิาณ 

2.1.2 วิธีดัชนีความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (Priority Needs 
Index: PNI) เป็นวิธีการเรียงล  าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นท่ีดัดแปลงสูตรการ
ค านวณค่าสถิติของวิธีผลต่างของค่าเฉลี่ย (Mean Difference Method) โดยการถ่วงน า้หนักของ
ผลต่างของค่า เฉลี่ ยระหว่าง I (Importance) และ D (Degree of Success) ด้วยน ้าหนัก
ความส าคญัของ I สูตรท่ีใชใ้นการค านวณ คือ PNI = (I-D) * I การถ่วงน า้หนักดว้ยค่า I หรือค่า
ความส าคญัของสภาพท่ีควรจะเป็น เพื่อตอ้งการใหค้วามส าคญักบัสิ่งท่ีตอ้งการเกิดมากขึน้ 

 2.1.3 วิธีดัชนีความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (Priority Needs 
Index: PNI) แบบปรบัปรุง เป็นสูตรท่ีปรบัปรุงจากสูตร PNI ดัง้เดิมโดยนงลกัษ์ณ์ วิรชัชัย และ
สวุิมล ว่องวาณิช (2558, น.279) เป็นวิธีการท่ีหาค่าผลต่างของ (I – D) แลว้หารดว้ยค่า D เพื่อ
ควบคมุขนาดของความตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยู่ในพิสยัท่ีไม่มีช่วงกวา้งมากเกินไปและใหค้วามหมาย
เชิงเปรียบเทียม เม่ือใชร้ะดบัของสภาพท่ีเป็นอยู่เป็นฐานในการค านวณค่าอัตราการพฒันาเขา้สู่
สภาพท่ีคาดหวงัของกลุม่ 

 2.1.4 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ี
ช่วยในการเสนอผลประเมินความตอ้งการจ าเป็นของหนว่ยงานทัง้ในสว่นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน
ท่ีควรไดร้บัการพฒันา โดยการแบง่ความตอ้งการจ าเป็นออกเป็น 4 กลุม่ ในรูปตารางเมทรกิซ ์2x2 
หรือแบ่งออกเป็น 4 ช่อง แต่ละช่องแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งสภาพท่ีมุ่งหวงัและสภาพท่ีเกิดขึน้
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จรงิ จุดท่ีใชใ้นการแบ่งอาจเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนสงู-ต ่าท่ีก าหนดหรือเกณฑท่ี์ผูป้ระเมินเห็นว่า
เหมาะสมท่ีจะเป็นจุดตัด (Cutoff score) วิธีนีช้่วยจัดกลุ่มของความตอ้งการจ าเป็นตามระดับ
ความส าคญั ซึ่งเหมาะกบัการน าไปใชเ้พื่อจดัล  าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นเท่านัน้ 
เช่น ความตอ้งการจ าเป็นขอ้ใดท่ีคาดหวงัจะใหเ้กิดสงูมากแต่มีสภาพการด าเนินงานอยูใ่นระดบัต ่า
มาก ถือว่าเป็นความตอ้งการจ าเป็นท่ีควรใหค้วามสนใจหรือเป็นจุดอ่อนของหนว่ยงานท่ีตอ้งแกไ้ข
โดยดว่น เป็นตน้ 

2.2 วิ ธีการใช้หลักการวิ เคราะห์ข้อมูลท่ี มีหลายส่วนประกอบ (Multi-
component Data Analysis) เป็นวิธีท่ีมีรากฐานมากจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นตาม
โมเดลความแตกตา่ง ซึ่งมีการรวบรวมขอ้มลูจากมาตรวดัท่ีใหผู้ต้อบใหข้อ้มลูแบบการตอบสนองคู ่
โดยระบุระดบัความส าคญัของสิ่งท่ีควรจะเป็น (Importance) และระดบัท่ีเป็นอยู่จริง (Degree of 
Success) วิธีการก าหนดน ้าหนักความส าคัญของความต้องการจ าเป็นอยู่ในรูปดัชนีโดยใช้
หลกัการของการวิเคราะหส์่วนประกอบ ซึ่งสามารถค านวณค่าดัชนีดว้ยวิธีการท่ีแยกออกเป็น       
2 กลุม่วิธี ไดแ้ก่ ดชันี DeI-N และดชันี WNI 

กลา่วโดยสรุป การจัดเรียงล  าดบัความส าคญัมี 2 แบบ คือ แบบการตอบสนองเด่ียว 
และแบบการตอบสนองคู่ แบบการตอบสนองเด่ียว ไดแ้ก่ การเรียงล  าดับจากค่ามัธยฐานของ
ความส าคญั การสรา้งมาตรแบบประมาณช่วงขนาด การก าหนดน า้หนกัคะแนนรายคู่ และการจัด
เรียงล  าดับความส าคัญดว้ยการด์ แบบการตอบสนองคู่ ได้แก่ วิธีการท่ีใช้หลักประเมินความ
แตกตา่ง และวิธีการใชห้ลกัการวิเคราะหข์อ้มลูท่ีมีหลายสว่นประกอบ 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

จีบาย  (Gbaje, 2011) ศึกษากลยุทธ์การสงวนรกัษาวัสดุดิจิทัลของหน่วยงานใน
สงักัดศนูยส์ารสนเทศแหง่ชาติ ประเทศไนจีเรีย โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ 
ผูบ้ริหารและบุคลากรจากหน่วยงานในสงักัดศูนยส์ารสนเทศแห่งชาติประเทศไนจีเรีย จ านวน       
3 แหง่ คือ หอสมดุแห่งชาติ หอจดหมายเหตแุห่งชาติ และส านกัสถิติแห่งชาติ เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจัย คือ แบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสรา้งและกึ่งโครงสรา้ง และการสนทนากลุม่ ผลการวิจัย 
พบว่า กลยุทธ์การสงวนรกัษาวสัดุดิจิทัลของหน่วยงานในสงักัดศูนยส์ารสนเทศแห่งชาติไนจีเรีย
นิยมใช้วิธีการแปลงไฟล ์(Migration) ในการสงวนรกัษาวัสดุดิจิทัล ปัจจัยในการคัดเลือกวัสดุ
ดิจิทลัเพื่อสงวนรกัษา ไดแ้ก่ เนือ้หา (Content) รูปลกัษณ์และการใชง้าน (Look and feel) ความ
ถกูตอ้ง (Authenticity) และความนา่เช่ือถือ (Reliability) 
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จีบายและโมฮัมเหม็ด (Gbaje & Mohammed, 2013) ศึกษานโยบายการสงวน
รกัษาดิจิทัลของหน่วยงานในสงักัดศูนยส์ารสนเทศแห่งชาติ ประเทศไนจีเรีย โดยใช้วิธีวิจัยเชิง
คณุภาพ กลุม่ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ บุคลากรจากหนว่ยงานในสงักัดศนูยส์ารสนเทศแหง่ชาติประเทศ
ไนจีเรีย จ านวน 3 แห่ง คือ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และส านักสถิติแห่งชาติ 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่ ผลการวิจัย พบว่า ส  านกังาน
สถิติแห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติไนจีเรียมีนโยบายการสงวนรกัษาดิจิทัล แต่ไม่ครอบคลุม
กระบวนการทั้งหมดและไม่สามารถรบัประกันคุณภาพการสงวนรกัษาดิจิทัลในระยะยาวได ้
นอกจากนี ้ยงัพบวา่ ปัญหาการด าเนินการตามนโยบายการสงวนรกัษาดิจิทลัเกิดจากการขาดการ
สนบัสนนุจากศนูยส์ารสนเทศแหง่ชาติ ประเทศไนจีเรยี 

อิซา (Aisha, 2015) ศึกษาการสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัของหอ้งสมุด
มหาวิทยาลยัของรฐัในแถบทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไนจีเรียในดา้นสื่อท่ีใช้ในการ
จดัเก็บ กลยุทธ ์และแนวโนม้การสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ บุคลากรหน่วยดิจิไทซ ์(Digitization Unit) จ านวน 14 คน ซึ่งมาจากหอ้งสมุด
คาซิม มหาวิทยาลยัอัมมาดูเบลโล (Kashim Ibrahim Library, Ahmadu Bello University Zaria) 
จ านวน 8 คน ห้องสมุดอับดูลลาฮีโฟดิโอ มหาวิทยาลัยอุสมานแดนโฟดิโอ (Abdullahi Fodio 
Library, Usman Danfodio University Sokoto) จ านวน 2 คน  และห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเบยโ์ร (University Library, Bayero University Kano) จ านวน 4 คน เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจยั คือ แบบสมัภาษณแ์ละการสงัเกต และการสนทนากลุม่ ผลการวิจยัพบวา่ 1) สื่อท่ีใชใ้น
การจดัเก็บ หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัของรฐัทัง้หมดใชห้นว่ยเก็บส  ารองขอ้มลูแบบภายนอก (External 
hard drive) ซีดีรอม/ดีวีดี และฮารด์ดิสก์ เป็นสื่อท่ีใช้ในการจัดเก็บทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล     
2) ดา้นกลยทุธ ์หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัของรฐัทัง้หมดใชว้ิธีการแปลงไฟล ์(Migration) ในการสงวน
รกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล นอกจากนี ้หอ้งสมุดคาซิม มหาวิทยาลยัอัมมาดู เบลโลยังใช้
วิธีการเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) การส  ารองขอ้มูล (Backup) การจดัขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปแบบบรรทดั
ฐาน  (Normalization) ก ารจ าลอ งระบบ  และการสงวนรักษ าเทคโน โลยี  (Technology 
preservation) ในการสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล และ 3) แนวโนม้การสงวนรกัษา
ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล หอ้งสมุดมหาวิทยาลัยของรฐัทัง้หมดขาดโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านการสงวนรกัษาทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล ขาดวัฒนธรรมการบ ารุงรกัษา ขาดงบประมาณในการสงวนรกัษาทรพัยากร
สารสนเทศดิจิทลั และความลา้สมยัของเทคโนโลยีท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 
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ไฮนิก ยูเกลซิซและซิโควิซ (Hajtnik, Uglešić, & Živkovič, 2015) ศึกษาหลกัการ
การสงวนรกัษาดิจิทัลของหอจดหมายเหตุแห่งชาติในแถบยุโรป โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ บุคลากรจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในแถบยุโรป จ านวน 24 แห่ง 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่ หลกัการการสงวนรกัษาดิจิทลัท่ีหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญั คือ การเขา้ถึง (Accessibility) รอ้ยละ 37.5 ความ
มีประโยชน์ (Usefulness) รอ้ยละ 33.33 ความถูกต้อง (Authenticity) รอ้ยละ 33.33 ความมี 
บูรณภาพ (Integrity) รอ้ยละ 29.17 และการน ามาใชใ้หม่ (Re-use) รอ้ยละ 20.83 

อดูและนูรูเบ (Adu & Ngulube, 2016) ศึกษาการสงวนรกัษาดิจิทัลของกระทรวง
และหน่วยงานภาครัฐ ประเทศกานา ในด้านกลยุทธ์ นโยบายการสงวนรักษาดิ จิทัล และ             
เมทาดาทาการสงวนรกัษา (Preservation metadata) โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงปรมิาณ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจัย คือ หวัหนา้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจัดการเอกสารของกระทรวง
และหน่วยงานภาครัฐในประเทศกานา จ านวน 120 คน เครื่องมือ ท่ีใช้ในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า 1) ดา้นกลยุทธ์ กระทรวงและหน่วยงานภาครฐัส่วนใหญ่ใช ้     
กลยุทธ์ในการสงวนรักษาดิจิทัล คือ การส  ารองข้อมูล (Backup) รอ้ยละ 19.2 การแปลงไฟล ์
(Migration) รอ้ยละ 18.3  เมทาดาทา (Metadata) รอ้ยละ 15 คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล 
(Trusted repositories) รอ้ยละ 13.3  การเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) รอ้ยละ 8.3 การเช่ือมโยง
ข้อมูลแบบเปิด (Linked Open Data) ร ้อยละ 6.7 ระบบประมวลผลแบบคลาวด์  (Cloud 
computing) รอ้ยละ 5 และการจ าลองระบบ (Emulation) รอ้ยละ 4.2  นอกจากนี ้กระทรวงและ
หน่วยงานภาครฐัยงัจัดเก็บขอ้มูลในฮารด์ไดรฟ์ เครื่องคอมพิวเตอร ์     แม่ขา่ย และซีดีรอม/ดีวีดี 
รอ้ยละ 70 การใชร้ะบบการจัดการเนือ้หา (Content Management System: CMS) รอ้ยละ 13.3 
การจัดเก็บในระบบคลังสงวนรกัษาดิจิทัล (Digital preservation repository system) รอ้ยละ 
11.7 และการใชบ้ริการเอาทซ์อรส์ รอ้ยละ 5 2) ดา้นนโยบายการสงวนรกัษาดิจิทลั กระทรวงและ
หน่วยงานภาครฐัส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ คือ การแปลงไฟล ์ รอ้ยละ 11.7 การจัดเก็บและ
บ ารุงรกัษา (Storage and maintenance) รอ้ยละ 11.7 การควบคุมคุณภาพ (Quality control 
procedures) รอ้ยละ 10 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ (Roles and responsibilities) รอ้ยละ 9.2 
ขอบเขต (Scope) รอ้ยละ 9.2 การเขา้ถึงและบ ารุงรกัษา (Access and maintenance) รอ้ยละ 
9.2 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคนิค (Technical infrastructure) รอ้ยละ 7.5  การคดัเลือกและการ
จัดหา (Selection and acquisition) รอ้ยละ 7.5 มาตรฐาน (Standards) รอ้ยละ 6.6 การแปลง
และการจัดรูปแบบ (Conversion and formatting) รอ้ยละ 5.8 การเปลี่ยนสื่อ  รอ้ยละ 4.2 และ
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ด้านกระบวนการ (Procedures) รอ้ยละ 4.1 และ 3) การใช้เมทาดาทาเพื่อการสงวนรักษา 
กระทรวงและหน่วยงานภาครฐัสว่นใหญ่ใชม้าตรฐานเมทาดาทาเพื่อการสงวนรกัษาท่ีพัฒนาขึน้
เองภายในหน่วยงาน รอ้ยละ 48.3 ใชม้าตรฐานการเมทาดาทาเพื่อการสงวนรกัษาของหอ้งสมุด
ประเทศนิวซีแลนด ์รอ้ยละ 13.3 และไม่ใชม้าตรฐานเมทาดาทาเพื่อการสงวนรกัษาหรือไม่ทราบ
เก่ียวกบัเมทาดาทาการสงวนรกัษา  รอ้ยละ 30.7 

เอรมิา มาไซยแ์ละวูไซแอนจู (Erima, Masai, & Wosyanju, 2016) ศึกษาสภาพการ
สงวนรกัษางานวิจยัดิจิทลัในดา้นการด าเนินการ แนวโนม้ และขอ้เสนอแนะ ของมหาวิทยาลยัมอย 
(Moi University) ประเทศเคนยา โดยใช้วิ ธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ บุคลากรท่ี
รบัผิดชอบเก่ียวกับงานวิจัย บรรณารกัษ์ นกัจดหมายเหตุ และบุคลากรดา้นไอที จ านวน 30 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ แบบสัมภาษณ์  ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการด าเนินการ 
มหาวิทยาลยัมอยขาดการพัฒนาด้านการด าเนินการสงวนรกัษางานวิจัยดิจิทัลในระยะยาว        
2) ดา้นแนวโนม้ มหาวิทยาลยัมอยมีแนวโนม้ในการสงวนรกัษาเนือ้หางานวิจยัดิจิทลั คือ การสรา้ง
แนวทางการสงวนรกัษางานวิจัยดิจิทลัท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทัง้แกไ้ขปัญหาการด าเนินงานต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ขาดความตระหนกัในการสงวนรกัษาเนือ้หางานวิจัยดิจิทลั ขาดการสนบัสนนุจากผูบ้ริหาร
ระดบัสงู ขาดนโยบายการสงวนรกัษาดิจิทลั ขาดการวางแผนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและโมเดลการ
สงวนรกัษาดิจิทลั ขาดบุคลากรท่ีมีทกัษะดา้นการสงวนรกัษาดิจิทลั ขาดงบประมาณในการสงวน
รกัษางานวิจัยดิจิทัล ความลา้สมัยของเทคโนโลยีท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และปัญหาทางดา้น
กฎหมายลิขสิทธ์ิและทรพัยส์ินทางปัญญา และ 3) ดา้นขอ้เสนอแนะในการสงวนรกัษางานวิจัย
ดิจิทลั มหาวิทยาลยัมอยควรสรา้งความตระหนกัในการสงวนรกัษาเนือ้หางานวิจัยดิจิทัลใหแ้ก่
ชุมชนภายในมหาวิทยาลัย ควรพัฒนาด้านนโยบายการจั ดหา (Acquisition) การแปลง 
(Conversion) การจัดเก็บ (Storage) และการสงวนรกัษา (Preservation) การแปลงทรพัยากร
สนเทศใหอ้ยูใ่นรูปดิจิทลั การจา้งบุคลากรท่ีมีความรูแ้ละเช่ียวชาญดา้นการสงวนรกัษาดิจิทลั การ
ก าหนดความรบัผิดชอบและการรบัผิดชอบ (Responsibility and accountability) และการจดัการ
ความเสี่ยงเพ่ือการสงวนรกัษาดิจิทลัในระยะยาว 

บาธ (Bhat, 2017) ศึกษาเทคโนโลยีการจัดเก็บขอ้มูลการสงวนรกัษาขอ้มูลขนาด
ใหญ่ (Big data) ในระยะยาวของห้องสมุดดิจิทัลในปัจจุบัน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับเทคโนโลยีการจัดเก็บขอ้มูลการสงวนรกัษาท่ี
เผยแพรร่ะหว่างปี 2000 ถึงปี 2016 ผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยีการจัดเก็บขอ้มูลในปัจจุบนัไม่
เหมาะท่ีจะใชใ้นการสงวนรกัษาขอ้มูลขนาดใหญ่ในระยะยาว เน่ืองจากไม่สามารถจดัเก็บขอ้มลูได้
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ทัง้หมด รวมทัง้มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการท่ีสงู การยา้ยไปสูเ่ทคโนโลยีการจดัเก็บขอ้มลูท่ีเกิดขึน้
ใหม่ในปัจจุบนัเป็นทางออกในการสงวนรกัษาขอ้มลูขนาดใหญ่ในระยะยาว 

มากามา (Magama, 2017) ศึกษากลยุทธ์การสงวนรกัษาเอกสารดิจิทัลในจังหวัด 
มาซิงโก ประเทศซิมบบัเว โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ผูใ้หข้อ้มลูหลกั คือ ผูบ้รหิารระดบัสงู บุคลากร
ฝ่ายจัดการเอกสาร และบุคลากรฝ่ายไอที จ านวน 32 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครฐัของจงัหวดั
มาซิงโก 13 แหง่ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสมัภาษณ ์ผลการวิจัยพบว่า กลยทุธก์ารสงวน
รกัษาเอกสารดิจิทลัในจังหวดัมาซิงโก ประเทศซิมบบัเวสว่นใหญ่นิยมใชว้ิธีการส  ารองขอ้มูล การ
ท าส  าเนาขอ้มูล (Replication) เมทาดาทาเพื่อการสงวนรกัษา (Preservation metadata) และการ
ประมวลผลแบบคลาวด์ นอกจากนี ้การสงวนรกัษาเอกสารดิจิทัลในจังหวัดมาซิงโก ประเทศ
ซิมบบัเวไม่สามารถรบัประกันการสงวนรกัษาระยะยาวและความปลอดภัยของเอกสารดิจิทลัได ้
เน่ืองจากขาดการสนับสนุนทางดา้นกฎหมาย เช่น กฎหมายด้านการเขา้ถึง การรกัษาความ
ปลอดภยั ดา้นความเป็นสว่นตวั เป็นตน้ ขาดมาตรฐานการสงวนรกัษาเอกสารดิจิทลั ขาดนโยบาย
การสงวนรกัษาเอกสารดิจิทัล ขาดงบประมาณในการสงวนรกัษาเอกสารดิจิทัล ขาดทักษะการ
สงวนรกัษาเอกสารดิจิทลั และขาดโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เอนโวรี โอบินยาน ทิจานีและเอนโวรี (Nworie, Obinyan, Tijani, & Nworie, 2018)
ศกึษาแนวโนม้การสงวนรกัษาวสัดดิุจิทลัของหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัในแถบภาคตะวนัออกเฉียงใต ้
ประเทศไนจีเรีย โดยใชว้ิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ บรรณารกัษ์ จ านวน 
113 คน ซึ่งมาจากหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัในแถบภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศไนจีเรีย จ านวน 
10 แหง่ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม ผลการวิจยัพบวา่ แนวโนม้การสงวนรกัษาวสัดุ
ดิจิทัลของห้องสมุดมหาวิทยาลยัส่วนใหญ่ ไม่มีนโยบายและการวางแผนการสงวนรกัษาวัสดุ
ดิจิทลั รอ้ยละ 83.2 ขาดงบประมาณในการสงวนรกัษาวสัดุดิจิทลั รอ้ยละ 85 ความลา้สมัยของ
เทคโนโลยีท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน รอ้ยละ 75.2 บุคลากรขาดการฝึกอบรมด้านการจัดการวัสดุ
ดิจิทัล รอ้ยละ 70.8 บุคลากรขาดความรูด้า้นการจัดการวสัดุดิจิทลั รอ้ยละ 65.5 ประสบปัญหา
ทางดา้นกฎหมายลิขสิทธ์ิและทรพัยส์ินทางปัญญา รอ้ยละ 74.3 ขาดพืน้ท่ีในการจัดเก็บ รอ้ยละ 
64.6 และขาดแผนปอ้งกนัภยัพิบติั รอ้ยละ 76.1 

แอนเยากู อีเชดอมและบาโร (Anyaoku et al., 2019) ศึกษาการด าเนินงานสงวน
รกัษาดิจิทัลของคลังสถาบัน (Institutional repository) ในประเทศแถบทวีปแอฟริกาในด้าน
ซอฟตแ์วร ์กลยุทธ์การสงวนรกัษาดิจิทัล ระดับการสงวนรกัษาดิจิทัล นโยบายการสงวนรกัษา
ดิจิทัล เกณฑ์การรวบรวมเนือ้หาเพ่ือจัดเก็บในคลงัสถาบัน ลิขสิทธ์ิและทรพัยส์ินทางปัญญา 
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งบประมาณ และบุคลากร โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปรมิาณ ซึ่งแบง่การวิจัยเป็น 2 ระยะ คือ ระยะท่ีหนึ่ง 
ศกึษาโดยการส  ารวจจากเว็บไซตข์องหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศตา่ง ๆ จ านวน 189 แห่ง ท่ี
ใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสาร และระยะท่ีสอง ศกึษาโดยการเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามออนไลน ์
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ บรรณารกัษ์ท่ีรบัผิดชอบคลงัสถาบนัของหอ้งสมุดมหาวิทยาลยัต่าง ๆ จ านวน 
24 แห่ง ผลการวิจัยพบวา่ 1) ดา้นซอฟตแ์วร ์คลงัสถาบนัสว่นใหญ่ใชซ้อฟตแ์วร ์ DSpace รอ้ยละ 
95.8 2) ดา้นกลยุทธ์ คลงัสถาบนัสว่นใหญ่ใชก้ลยุทธ์ในการสงวนรกัษาดิจิทลั คือ การแปลงไฟล ์
(Migration) รอ้ยละ 75 การหอ่หุม้ขอ้มลูหรอืควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลู (Encapsulation) รอ้ยละ 35 
การเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) รอ้ยละ 35 และการจ าลองระบบ (Emulation) รอ้ยละ 30 3) ด้าน
ระดบัการสงวนรกัษาดิจิทลั ซึ่งก าหนดระดบัออกเป็น 3 ระดบั คือ การสงวนรกัษาดิจิทลัในระยะ
สัน้ (Short-term) หมายถึง การเขา้ถึงเนือ้หาในช่วงเวลาท่ีก าหนด การสงวนรกัษาดิจิทลัในระยะ
กลาง (Medium-term) หมายถึง การเขา้ถึงเนือ้หาอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีในช่วงเวลาท่ีก าหนด และการสงวนรกัษาดิจิทลัในระยะยาว (Long-term) หมายถึง 
การเขา้ถึงเนือ้หาโดยไม่จ ากดัเวลา คลงัสถาบนัสว่นใหญ่สงวนรกัษาดิจิทลัในระยะยาว รอ้ยละ 70 
สงวนรกัษาดิจิทลัในระยะกลาง รอ้ยละ 16.7 และสงวนรกัษาดิจิทลัในระยะสัน้ รอ้ยละ 12.5 4) 
ดา้นนโยบายการสงวนรกัษาดิจิทลั คลงัสถาบนัสว่นใหญ่มีนโยบายการสงวนรกัษาดิจิทลั รอ้ยละ 
58.3 และไม่มีนโยบายการสงวนรกัษาดิจิทลั รอ้ยละ 41.7 5) ดา้นเกณฑก์ารรวบรวมเนือ้หาเพื่อ
จดัเก็บในคลงัสถาบนั คลงัสถาบนัสว่นใหญ่มีเกณฑก์ารรวบรวมเนือ้หาเพื่อจัดเก็บในคลงัสถาบนั 
รอ้ยละ 79.2 6) ดา้นลิขสิทธ์ิและทรพัยส์ินทางปัญญา คลังสถาบันส่วนใหญ่ท าขอ้ตกลงกับผู้
บริจาคหรอืผูเ้ขียน รอ้ยละ 70.8 โดยประเภทของขอ้ตกลง คลงัสว่นใหญ่ท าขอ้ตกลงทางออนไลน ์
รอ้ยละ 59.9 ท าขอ้ตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษร รอ้ยละ 36.8  ท าขอ้ตกลงดว้ยวาจา รอ้ยละ 26.3 
และท าบนัทกึความเขา้ใจ (Memorandum Of Understanding) รอ้ยละ 15.8 7) ดา้นงบประมาณ 
คลังสถาบันส่วนใหญ่ไม่ได้รบัการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ รอ้ยละ 56.5 และ 8) ด้าน
บุคลากร คลงัสถาบันสว่นใหญ่ขาดบุคลากรท่ีมีทักษะท่ีสามารถปฏิบัติและจัดการคลงัสถาบัน 
รอ้ยละ 52.2 

มาเซนยาและฮูลเูบ (Masenya & Ngulube, 2019) ศกึษาการด าเนินการสงวนรกัษา
ดิจิทลัของหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศกึษา ในแถบแอฟรกิาใต ้โดยใชว้ิธีวิจยัเชิงปรมิาณ กลุม่ตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการวิจัย คือ เจา้หนา้ท่ีจากหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 27 แห่ง ในแถบแอฟริกาใต ้
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า หอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาสว่น
ใหญ่ประสบปัญหาการด าเนินการสงวนรกัษาดิจิทลั เน่ืองจากขาดมาตรฐานการสงวนรกัษาดิจิทลั 
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ขาดนโยบายการสงวนรกัษาดิจิทลั ขาดกระบวนการสงวนรกัษาดิจิทลั ขาดทกัษะการสงวนรกัษา
ดิจิทัล ขาดทรพัยากรในการสงวนรกัษาดิจิทลั ประสบปัญหาดา้นงบประมาณในการสงวนรกัษา
ดิจิทัล ขาดความร่วมมือระหว่างสถาบัน ความลา้สมัยของเทคโนโลยีท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน 
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีไม่มีประสิทธิภาพ และประสบปัญหาทางดา้นกฎหมายลิขสิทธ์ิ
และทรพัยส์นิทางปัญญา 

แอดจี เมซาและอเมาฟูล (Adjei et al., 2019) ศึกษานโยบาย กลยุทธ์ และแนวโนม้
การสงวนรกัษาดิจิทัลของคลังสถาบัน (Institutional repository) ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
ประเทศกานา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใ้หข้อ้มูลหลกั  คือ หวัหนา้คลงัสถาบัน จ านวน 8 คน 
จากหอ้งสมุดทางวิชาการ 8 แห่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัของรฐั 5 แห่ง และมหาวิทยาลยัเอกชน 3 
แห่ง เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แบบสมัภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา 
ไม่มีนโยบายเฉพาะดา้นในการสงวนรกัษาดิจิทลั กลยุทธ์การสงวนรกัษาดิจิทัลท่ีน ามาใชใ้นคลงั
สถาบนั คือ การส  ารองและจัดเก็บขอ้มูลในระบบท่ีมีความปลอดภยั ในกรณีท่ีมีการตรวจพบการ
เสื่อมสภาพใด ๆ ตัง้แต่ระดบัปานกลางขึน้ไป หอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษาจะใชก้ลยุทธ์การสงวน
รกัษาดิจิทลั ไดแ้ก่ การแปลงไฟล ์(Migration) การจ าลองระบบ (Emulation) และการเปลี่ยนสื่อ 
(Refreshing) นอกจากนี ้หอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาไม่มีแผนป้องกันภัยพิบัติเป็นลายลกัษณ์
อักษร และแนวโนม้การสงวนรกัษาดิจิทัลของคลังสถาบนั คือ หอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษาขาด
งบประมาณในการสงวนรกัษาดิจิทลั บุคลากรขาดทกัษะเฉพาะดา้น ขาดการสนบัสนุนดา้นการ
จัดการ ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บ รวมทัง้มีขอ้จ ากัดดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความลา้สมยัของเทคโนโลยีท่ีใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั 

งานวิจัยในประเทศ 
ศศิธร ติณะมาศ (2555) ศกึษาการด าเนินการ ปัญหา ความตอ้งการ/ความคาดหวงั 

และแนวทางด าเนินงานสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัของสถาบนัอุดมศกึษาของไทย โดย
ใชว้ิธีวิจัยเชิงคุณภาพและปรมิาณ ผูใ้หข้อ้มูลในการสมัภาษณ ์ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสงูของ
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 7 คน และผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการ
ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัลอันเป็นลิขสิทธ์ิของสถาบันอุดมศึกษาของไทย จ านวน 16 คน กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสงู ผูบ้รหิารหน่วยงานระดับปฏิบติัท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล และอาจารย์/นักวิจัย รวม 49 คน 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง และแบบสอบถาม ผลการวิ จั ยพ บ ว่ า   
1) ดา้นการด าเนินการสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศ สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีวิธีการ
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ด าเนินงานในกระบวนการผลิตเนือ้หาดิจิทลัโดยการสแกนเนือ้หาจากตน้ฉบับ และมีบางส่วนท่ี
จัดท าเป็นเนื ้อหาดิจิทัลตั้งแต่แรกจากไฟลต์้นฉบับ 2) ปัญหาในการด าเนินการสงวนรักษา
ทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั สถาบนัอุดมศกึษาสว่นใหญ่มีอุปกรณจ์ดัเก็บเนือ้หาดิจิทลัไม่เพียงพอ
ทัง้ดา้นปริมาณและสมรรถนะ ขาดหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบดา้นสงวนรกัษาทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทลัโดยตรง ขาดบุคลากรท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญในดา้นทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัทัง้การ
ผลิตเนือ้หาดิจิทลัและการสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ และ
ขาดการเตรยีมความพรอ้มทัง้เรื่องฮารด์แวร ์เครื่องมือและอุปกรณท่ี์ใชใ้นการเขา้ถึง และซอฟตแ์วร ์
ส  าหรบัการผลิต จัดเก็บ และสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล 3) ความตอ้งการ/ความ
คาดหวงัในการบรหิารจดัการการสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั สถาบนัอุดมศึกษา ควรมี
อุปกรณฮ์ารด์แวรส์  าหรบัจัดเก็บและสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัท่ีมีประสิทธิภาพสงูท่ี
เพียงพอ มีเทคโนโลยีในการบริหารจัดการเนือ้หาและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีระบบส ารอง
ข้อมูลและรักษาความปลอดภัยข้อมูล บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในการสงวนรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ ควรมีความรูค้วามเช่ียวชาญในกระบวนการท างานดา้นผลิตและบ ารุงรกัษาเนือ้หา
ดิจิทลั 4) แนวทางด าเนินงานการสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั หน่วยงานรบัผิดชอบการ
สงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั ควรมีการเตรียมความพรอ้มเรื่องฮารด์แวร ์เครื่องมือและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต จัดเก็บ และสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทัล หน่วยงานท่ีมีการ
จัดเก็บผลงานวิชาการรูปแบบดิจิทลั ควรจัดใหมี้สถานท่ีจัดเก็บเนือ้หาดิจิทัลท่ีเหมาะสม มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้ เพื่อคงสภาพทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัใหม้ากท่ีสดุ และมีบุคลากรท่ี
รบัผิดชอบดแูลและบ ารุงรกัษาขอ้มลูโดยเฉพาะ หอ้งสมุดควรมีบุคลากรผูป้ฏิบติังานในดา้นสงวน
รกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั ท่ีมีความรู ้ทักษะและความเช่ียวชาญในการสงวนรกัษาและ
บ ารุงรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั และควรมีการเพิ่มพูนความรู ้รวมทัง้การแบ่งปันความรู ้ให้
ค  าปรกึษาแนะน าแก่บุคลากรหน่วยงานอ่ืนท่ีมีการจัดเก็บเนือ้หาดิจิทลั หน่วยงานระดบัปฏิบติัท่ีมี
การรวบรวม ผลิตและจัดเก็บผลงานวิชาการรูปแบบดิจิทลั ควรมีการใชเ้ทคโนโลยีในการบริหาร
จดัการเนือ้หาท่ีสามารถจัดการระบบไดส้ะดวก และเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมีระบบส ารองขอ้มูล
และรกัษาความปลอดภยัขอ้มลู ทัง้ดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร ์และควรมีการจดัท าคูมื่อการสงวน
รกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลัตามมาตรฐานสากล 

สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถสรุปประเด็นส  าคญัได ้ดงันี ้
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1. การด าเนินงานการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล แบ่งเป็น 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1.1 ดา้นนโยบาย สรุปได ้5 ประเด็นท่ีคน้พบ ไดแ้ก่ 
1.1.1 ปัจจัยในการคัดเลือกวัสดุดิจิทัลเพื่อสงวนรกัษา ได้แก่ เนือ้หา 

(Content) รูปลักษณ์และการใช้งาน (Look and feel) ความถูกต้อง (Authenticity) และความ
นา่เช่ือถือ (Reliability) ไดแ้ก่ งานวิจยัของจีบาย (Gbaje, 2011)  

1.1.2 หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีนโยบายสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลั แต่ไม่ครอบคลมุกระบวนการทัง้หมด ไดแ้ก่ งานวิจยัของจีบายและโมฮมัเหม็ด 
(Gbaje & Mohammed, 2013)  

1.1.3 นโยบายการสงวนรกัษาของหอจดหมายเหตใุนแถบยโุรปสว่นใหญ่
เนน้การเขา้ถึง (Access) ความมีประโยชน ์(Usefulness) ความถูกตอ้ง (Authenticity) การบูรณ
ภาพ (Integrity) และการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse) ไดแ้ก่ งานวิจัยของไฮนิก ยเูกลซิซและซิโควิซ 

(Hajtnik, Uglešić, & Živkovič, 2015)  
1.1.4 นโยบายมีการจัดการความเสี่ยงในการสงวนรกัษาดิ จิทัลด้วย 

ไดแ้ก่ งานวิจัยของเอริมา มาไซย ์และ วูไซแอนจู (Erima, Masai, & Wosyanju, 2016) เอนโวร ี  
โอบินยาน ทิจานีและเอนโวรี (Nworie, Obinyan, Tijani, & Nworie. 2018) งานวิจยัของแอนเยาก ู   
อีเชดอมและบาโร (Anyaoku, Echedom, & Baro, 2019) 

1.1.5 หอ้งสมดุมหาวิทยาลยัสว่นใหญ่ไม่มีนโยบายและการวางแผนการ
สงวนรกัษาดิจิทลั ไดแ้ก่ งานวิจยัของมาเซนยาและฮูลเูบ (Masenya & Ngulube, 2019)   

1.2 ดา้นการปฏิบติัสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั มี 4 กระบวนการ 
ไดแ้ก่  

1.2.1 การแปลงไฟล ์(Migration) ได้แก่ งานวิจัยของจีบาย (Gbaje, 
2011)  อิซา (Aisha, 2015) อดูและ นูรูเบ (Adu & Ngulube, 2016) แอนเยากู อีเชดอมและบาโร 
(Anyaoku, Echedom, & Baro, 2019) และแอด จี  เมซาและอ เมาฟู ล  (Adjei, Mensah, & 
Amoaful, 2019) 

1.2.2 การเปลี่ยนสื่อ  (Refreshing) ได้แก่  งานวิจัยของอิซา (Aisha, 
2015) อดูและนูรูเบ (Adu & Ngulube, 2016) บาธ (Bhat, 2017) แอนเยากู อีเชดอมและบาโร 
(Anyaoku, Echedom, & Baro, 2019) และแอด จี  เมซาและอ เมาฟู ล  (Adjei, Mensah, & 
Amoaful, 2019) 
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1.2.3 การจ าลองระบบ (Emulation) ได้แก่ งานวิจัยของอิซา (Aisha, 
2015) อดแูละนรููเบ (Adu & Ngulube, 2016) แอนเยาก ูอีเชดอมและบาโร (Anyaoku, Echedom 
& Baro, 2019) และแอดจี เมซา และ อเมาฟูล (Adjei, Mensah & Amoaful, 2019) 

1.2.4 การส  ารองข้อมูล (Backup) ได้แก่  งานวิจัยของอิซา (Aisha, 
2015) อดแูละนรููเบ (Adu & Ngulube, 2016) มากามา (Magama, 2017) 

1.3 ด้านเทคโนโลยีการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มีการใช้
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ 

1.3.1 การประมวลผลแบบคลาวด ์ไดแ้ก่ งานวิจัยของอดูและนรููเบ (Adu 
& Ngulube, 2016)  

1.3.2 ระบบจดัการเนือ้หา (CMS) ไดแ้ก่ งานวิจัยของอดูและนรููเบ (Adu 
& Ngulube, 2016)  

1.3.3 คลงัสถาบัน (Institutional Repository) ซึ่งสว่นใหญ่ใชซ้อฟตแ์วร ์
DSpace ไดแ้ก่ งานวิจยัของแอนเยาก ูอีเชดอมและบาโร (Anyaoku, Echedom & Baro, 2019) 

1.3.3 เทคโนโลยีสแกนเนือ้หาจากต้นฉบับในการผลิตเอกสารดิจิทัล 
ไดแ้ก่ งานวิจยัของศศิธร ติณะมาศ (2555) ซึ่งศกึษาหอ้งสมดุมหาวิทยาลยัในประเทศไทย 

2. ปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั ดงันี ้
2.1 ขาดงบประมาณในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ไดแ้ก่ 

งานวิจัยของอิซ่า (Aisha, 2015) เอริมา มาไซย์และวูไซแอนจู (Erima, Masai, & Wosyanju, 
2016) มากามา (Magama, 2017) บาธ (Bhat, 2017) เอนโวรี โอบินยาน ทิจานีและเอนโวร ี
(Nworie, Obinyan, Tijani, & Nworie, 2018) แอดจี  เมซาและอเมาฟูล (Adjei, Mensah, & 
Amoaful, 2019) แอนเยาก ูอีเชดอมและบาโร (Anyaoku, Echedom, & Baro, 2019) และมาเซน
ยาและฮูลเูบ (Masenya & Ngulube, 2019)  

2.2 ขาดนโยบายและแนวทางการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ ดิจิทัล 
ไดแ้ก่ งานวิจัยของจีบายและโมฮัมเหม็ด (Gbaje & Mohammed, 2013) เอริมา มาไซยแ์ละวูไซ
แอนจู (Erima, Masai, & Wosyanju, 2016) มากามา (Magama, 2017) เอนโวร ีโอบินยาน ทิจานี
และ เอน โวรี  (Nworie, Obinyan, Tijani, & Nworie, 2018) แอน เยากู  อี เชดอม และบ าโร 
(Anyaoku, Echedom, & Baro, 2019) มาเซนยาและฮูลเูบ (Masenya & Ngulube, 2019) 

2.3 ขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ งานวิจัยของศศิธร    
ติณะมาศ (2555) อิซา่ (Aisha, 2015) เอรมิา มาไซยแ์ละวไูซแอนจู (Erima, Masai, & Wosyanju, 
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2016) มากามา (Magama, 2017) เอนโวรี โอบินยาน ทิจานีและเอนโวรี (Nworie, Obinyan, 
Tijani, & Nworie, 2018) แอดจี เมซาและอเมาฟูล (Adjei, Mensah, & Amoaful, 2019) และมา
เซนยาและฮูลเูบ (Masenya & Ngulube, 2019)  

2.4 ขาดบุคลากรท่ีมีทักษะและความรูใ้นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทลั ไดแ้ก่ งานวิจัยของศศิธร ติณะมาศ (2555) อิซ่า (Aisha, 2015) มากามา (Magama, 
2017) เอริมา มาไซย์และวูไซแอนจู (Erima, Masai, & Wosyanju, 2016) เอนโวรี โอบินยาน       
ทิจานีและเอนโวรี (Nworie, Obinyan, Tijani, & Nworie, 2018) แอนเยากู อีเชดอมและบาโร 
(Anyaoku, Echedom, & Baro, 2019) และมาเซนยาและฮูลเูบ (Masenya & Ngulube, 2019) 

2.5 ขาดความตระหนกัในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ไดแ้ก่ 
งานวิจัยของอิซ่า (Aisha, 2015) และเอรมิา มาไซยแ์ละวูไซแอนจู (Erima, Masai, & Wosyanju, 
2016)  

2.6 ขาดการสนับสนุนทางด้านกฎหมาย ได้แก่ งานวิจัยของมากามา 
(Magama, 2017) เอริมา มาไซย์และวูไซแอนจู (Erima, Masai, & Wosyanju, 2016) เอนโวร ี    
โอบินยาน       ทิจานีและเอนโวรี (Nworie, Obinyan, Tijani, & Nworie, 2018) และมาเซนยา
และฮูลเูบ (Masenya & Ngulube, 2019) 



 

บทที ่3  
วิธีด าเนินการวจัิย 

งานวิจัยนี ้ใช้วิ ธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method) แบบขั้นตอนเชิงส  ารวจ (The 
exploratory sequential design) (Creswell, 2013) โดยเเบ่งเป็น 2 ขัน้ตอนตามวิธีวิจัย คือ วิธี
วิจยัเชิงคณุภาพ และวิธีวิจยัเชิงปรมิาณ ดงัภาพประกอบ 2 

 
 

ภาพประกอบ 4 วธีิวจิยัแบบผสานวธีิแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ 

ท่ีมา: Cresswell. (2013). Research design: Qualitative, Quantitative, and mixed 
methods approaches. p. 69. 

ผูว้ิจัยออกแบบการวิจัยตามวิธีวิจัยเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั ไดแ้ก่ ขัน้ตอนท่ี 1 ใชว้ิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงาน
บริการจดหมายเหตใุนประเทศไทย จากนัน้สรุปผลการวิจัยเพื่อน ามาพฒันาเครื่องมือวิจัยส  าหรบั
วิธีวิจัยขัน้ตอนท่ี 2 ซึ่งใชว้ิธีวิจัยเชิงประมาณ เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัของหน่วยงานบริการจดหมายเหตใุนประเทศไทย โดยด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
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การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุใน
ประเทศไทย 33 แห่ง จ านวน 110 คน ซึ่งส  ารวจจากเว็บไซตข์องหน่วยงานและสอบถามทาง
โทรศพัท ์

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยันี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ตามวิธีวิจยั ดงันี ้

1. ผู ้ให้ข้อมูลหลัก  (Key informants) ส  าหรับวิ ธี วิจัย เชิ งคุณ ภาพ  ได้แก่ 
ผูป้ฏิบัติงานของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย จ านวน 16 คน ซึ่งคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทลัของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุขนาดใหญ่ 6 แห่ง ท่ีมีจ านวนเอกสารจดหมายเหตุ
มากกว่า 500,000 รายการ และใหบ้ริการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ไดแ้ก่ 1) หอจดหมายเหตุ
สาธารณสุขแห่งชาติ จ านวน 3 คน 2) จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จ านวน 1 คน 3) ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) จ านวน 2 คน 4) หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 1 คน 5) หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 4 คน 
และ 6) หอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑม์หาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 5 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างส  าหรบัวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบัติงานของหน่วยงาน
บรกิารจดหมายเหตุในประเทศไทย จ านวน 87 คน โดยการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างไม่นอ้ยกว่า
จ านวนกลุม่ตวัอยา่งขัน้ต ่าของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970, pp.607-610) และ
ใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

หน่วยงานบริการจดหมายเหต ุ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. ส  านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 12 12 
2. หอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัภมิูพลอดลุยเดช 

5 5 

3. หอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้
สริกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม ่

3 0 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

หน่วยงานบริการจดหมายเหต ุ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
4. หอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้
สริกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตรงั 

3 0 

5. หอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้
สริกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ยะลา 

5 4 

6. หอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้
สริกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ สงขลา 

6 6 

7. หอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร พะเยา 

3 3 

8. หอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุารอุบลราชธานี 

3 3 

9. หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ จงัหวดัสพุรรณบุร ี 5 0 

10. หอจดหมายเหตแุหง่ชาติ จงัหวดัจนัทบุรี 3 3 

11. หอจดหมายเหตนุายกรฐัมนตร ีพลเอกเปรม ติณสลูานนท ์ 6 6 

12. ส  านกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัรามค าแหง 2 2 

13. งานหอจดหมายเหตศุนูยบ์รรณสารและสื่อการศกึษา
มหาวิทยาลยัแม่ฟา้หลวง 

5 5 

14. หอประวติัและหอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
สรุนารี 

1 1 

15. หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัศิลปากร 4 4 

16. หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 5 5 

17. หอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2 1 

18. หอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลยัรงัสติ 1 1 

19. หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัมหาสารคาม 1 1 

20. หอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑม์หาวิทยาลยัมหิดล 5 0 

21. หอจดหมายเหตสุถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์ 2 0 

22. หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัพายพั 2 2 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

หน่วยงานบริการจดหมายเหต ุ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
23. หอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลยัขอนแก่น 1 1 

25. จดหมายเหตแุละสารนิเทศทอ้งถ่ิน มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 3 3 

26. หนว่ยจดหมายเหต ุส  านกับรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

1 1 

27. หอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ 2 2 

29. จดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย 4 4 

30. หอจดหมายเหตสุาธารณสขุแหง่ชาติ 5 5 

31. มลูนิธิหอจดหมายเหตพุทุธทาสอินทปัญโญ 5 5 

32. ศนูยม์านษุยวิทยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 3 0 

33. ส  านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 2 2 

รวม 110 87 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยนี ้ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ ์และแบบสอบถาม ซึ่งผูว้ิจัยสรา้งตาม

ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสงวนรกัษาเอกสาร

จดหมายเหตดิุจิทลั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งขอ้ค าถาม 
2. สรา้งแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสรา้ง (Semi-structured 

interview) ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับสภาพการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
ปัญหาการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในมุมมองของ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงานบริการ
จดหมายเหตุในประเทศไทย จากนัน้น าแบบสมัภาษณเ์สนออาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธเ์พื่อ
ขอค าแนะน าในการปรบัแกข้อ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

3. สรา้งแบบสอบถามการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย ซึ่งพัฒนามาจากการ
สงัเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้จากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวิจัยระยะท่ี 1 โดยแบบสอบถาม
แบง่เป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
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ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบั
การศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั โดย
เป็นขอ้ค าถามแบบเลอืกตอบ 

ตอนท่ี 2 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลั เป็นขอ้ค าถามแบบมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัมากท่ีสดุ (5 คะแนน) ระดบั
มาก (4 คะแนน) ระดบัปานกลาง (3 คะแนน) ระดบันอ้ย (2 คะแนน) ระดบันอ้ยท่ีสดุ (1 คะแนน) 
โดยแต่ละค าถามใหต้อบขอ้มูล 2 ดา้น ไดแ้ก่ สภาพท่ีเป็นอยู่จริง และสภาพท่ีคาดหวงั ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรของหนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตุ 

4. น าแบบสอบถามเสนอผูท้รงคุณวุฒิดา้นการวิจัยและดา้นจดหมายเหตุ จ านวน 3 
คน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) โดยพิจารณาความสอดคลอ้งของ
ขอ้ค าถามในดา้นวตัถปุระสงค ์เนือ้หา และส านวนภาษา รวมทัง้ให้ขอ้เสนอแนะ จากนัน้น าผลการ
ประเมินจากผูท้รงคุณวุฒิมาค านวณค่าสมัประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) พิจารณาเลือกเฉพาะขอ้ค าถามท่ีไดค้ะแนน IOC เท่ากับหรือมากกว่า 0.60 
ขึน้ไป ซึ่งขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC อยูร่ะหวา่ง 0.60-1.00 มีจ านวนทัง้สิน้ 28 ขอ้ ดงัตาราง 2 และ
แกไ้ขขอ้ค าถามตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหค์วามเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของแบบสอบถาม 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
คะแนนการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน IOC แปลผล 
1 0 -1 

ด้านนโยบาย 
1. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายเก่ียวกบัการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัอยา่ง
เป็นลายลกัษณอ์กัษร 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

2. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายเก่ียวกบัการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั โดยเป็น
นโยบายท่ีกลา่วถึงทรพัยากรสารสนเทศอ่ืนดว้ย 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้
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ตาราง 2 (ตอ่) 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
คะแนนการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน IOC แปลผล 
1 0 -1 

3. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายเก่ียวกบัการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัมี
รายละเอียดสามารถน าไปปฏิบติัได ้

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

4. หนว่ยงานของทา่นมีแผนการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัระยะสัน้  
(แผนรายปี) 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

5. หนว่ยงานของทา่นมีแผนการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัระยะยาว  
(แผน 5-10 ปี) 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

6. โครงสรา้งหนว่ยงานของทา่นมีต าแหนง่ 
นกัจดหมายเหตุ 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

7. นโยบายของหนว่ยงานของทา่นมีการระบุ
ท่ีมาและวิธีการจดัสรรงบประมาณในการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัอยา่งชดัเจน 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

8. บุคลากรรบัรูแ้ละปฏิบติัตามนโยบายการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

9. บุคลากรมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบาย
การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านการปฏิบัต ิ
10. บุคลากรปฏิบติังานตามคูมื่อการ
ปฏิบติังานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลั 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

11. บุคลากรทราบแนวทางการปฏิบติังานท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่เอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลั 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้
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ตาราง 2 (ตอ่) 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
คะแนนการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน IOC แปลผล 
1 0 -1 

12. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานแปลงไฟล ์
(Migration) เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัได ้เช่น 
การแปลงไฟล ์.TIFF เป็น .PDF/A เป็นตน้ 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

13. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานเปลี่ยนสื่อ 
(Refreshing) เอกสารจดหมายเหตจุาก        
แอนะลอ็กเป็นดิจิทลัได ้เช่น แปลงเทปวีดิทศัน์
เป็นไฟลดิ์จิทลั เป็นตน้ 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

14. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานจ าลอง
ระบบ (Emulation) ฐานขอ้มลูเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลั เช่น การใชโ้ปรแกรม VMware 
ส าหรบัจ าลองระบบ เป็นตน้ 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

15. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานส ารอง
ขอ้มลู (Backup) เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั
แบบโดยตรงได ้เช่น การใชฮ้ารดิ์สกแ์บบ
ภายนอก แฟลซไดรฟ์ เทปแม่เหลก็ เป็นตน้ 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

16. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานส ารอง
ขอ้มลู (Backup) เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั
แบบผา่นระบบเครอืขา่ยได ้เช่น ระบบ SAN 
ระบบ NAS ระบบคลาวด ์เป็นตน้ 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

17. บุคลากรมีความรูห้รอืสามารถปฏิบติังาน
ไดต้ามมาตรฐานการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัในระดบัชาติ เช่น มาตรฐาน 
สวทช. เป็นตน้ 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้
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ตาราง 2 (ตอ่) 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
คะแนนการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน IOC แปลผล 
1 0 -1 

18. บุคลากรมีความรูห้รอืสามารถปฏิบติังาน
ไดต้ามมาตรฐานการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัในระดบัสากล เช่น 
มาตรฐานสภาการจดหมายเหตสุากล 
(International Council on Archives) เป็นตน้ 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

19. บุคลากรตรวจตราและติดตามเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านได้
เสมอ 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านเทคโนโลยี 
20. หนว่ยงานของทา่นใชอุ้ปกรณจ์ดัเก็บขอ้มลู
ท่ีเพียงพอและมีประสทิธิภาพ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอรแ์ม่ขา่ย ฮารด์ดิสกแ์บบภายนอก 
เทปแม่เหลก็ เป็นตน้ 

2 1 - 0.66 ใชไ้ด ้

21. หนว่ยงานของทา่นใชร้ะบบจดัเก็บขอ้มลู
ผา่นเครอืขา่ย SAN (Storage Area Network) 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

22. หนว่ยงานของทา่นใชร้ะบบจดัเก็บขอ้มลู
ผา่นเครอืขา่ย NAS (Network Attached 
Storage)   

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

23. หนว่ยงานของทา่นใชร้ะบบคลาวดจ์ดัเก็บ
ขอ้มลูเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลับนเครอืขา่ย
อินเทอรเ์น็ต 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

24. หนว่ยงานของทา่นใชซ้อฟตแ์วรเ์ชิง
พาณิชยใ์นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลั 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้
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ตาราง 2 (ตอ่) 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
คะแนนการพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน IOC แปลผล 
1 0 -1 

25. หนว่ยงานของทา่นใชซ้อฟตแ์วร ์
โอเพนซอรส์ในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลั 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

26. หนว่ยงานของทา่นใชซ้อฟตแ์วรท่ี์พฒันาขึน้
เองในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลั 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

27. หนว่ยงานของทา่นใชร้ะบบเครอืขา่ย
ทอ้งถ่ิน (LAN) ท่ีมีประสทิธิภาพในการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

28. หนว่ยงานของทา่นใชร้ะบบเครอืขา่ย
อินเทอรเ์น็ตท่ีมีประสทิธิภาพในการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

3 - - 1.00 ใชไ้ด ้

 
การแกไ้ขตามค าแนะน าของผูท้รงคณุวฒุิ ดงันี ้

1. ปรบัแกส้  านวนภาษาในขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ 
ข้อท่ี 2 “หน่วยงานของท่านมีนโยบายเก่ียวกับการสงวนรักษาเอกสาร

จดหมายเหตุดิจิทัลอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยเขียนรวมกับทรพัยากรสารสนเทศอ่ืน” แก้ไข
เป็น “หน่วยงานของท่านมีนโยบายเก่ียวกับการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลอย่างเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร โดยเป็นนโยบายท่ีกลา่วถึงทรพัยากรสารสนเทศอ่ืนดว้ย” 

ข้อท่ี 3 “หน่วยงานของท่านมีนโยบายเก่ียวกับการสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลัมีรายละเอียดครบถว้นสามารถน าไปปฏิบติัได”้ แกไ้ขเป็น “หน่วยงานของทา่น
มีนโยบายเก่ียวกับการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัมีรายละเอียดสามารถน าไปปฏิบัติ
ได”้ 

ขอ้ท่ี 13 “บุคลากรมีความรูห้รือปฏิบติังานเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) เอกสาร
จดหมายเหตุจากแอนะล็อกเป็นดิจิทลัได ้เช่น เปลี่ยนเทปวีดิทัศนเ์ป็นไฟลดิ์จิทลั เป็นตน้” แก้ไข
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เป็น “บุคลากรมีความรูห้รือปฏิบัติงานเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) เอกสารจดหมายเหตุจาก           
แอนะลอ็กเป็นดิจิทลัได ้เช่น แปลงเทปวีดิทศันเ์ป็นไฟลดิ์จิทลั เป็นตน้”  

ขอ้ท่ี 18 “บุคลากรมีความรูห้รือสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัในระดับสากล เช่น มาตรฐาน International Council on 
Archives (ICA) เป็นตน้” แกไ้ขเป็น “บุคลากรมีความรูห้รือสามารถปฏิบัติงานไดต้ามมาตรฐาน
การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัในระดบัสากล เช่น มาตรฐานสภาการจดหมายเหตุ
สากล (International Council on Archives) เป็นตน้” 

2. ตดัขอ้ค าถามขอ้ท่ี 24 ซึ่งเป็นขอ้ค าถามซ า้กบัขอ้ค าถามขอ้ท่ี 23 
5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try out) กับบรรณารกัษ์ของส  านกัหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน แลว้น ามาหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เพื่อตรวจสอบคุณภาพดา้นความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม ซึ่งค่าความเช่ือมั่นโดยรวม เท่ากับ 0.985 และค่าความเช่ือมั่นรายขอ้อยู่ระหว่าง 
0.948 ถึง 0.980 เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นนโยบาย มีคา่ความเช่ือมั่น เท่ากบั 0.956 ดา้น
การปฏิบติั มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.977 และดา้นเทคโนโลยี มีค่าความเช่ือมั่น เท่ากบั 0.965 
ซึ่งแสดงวา่แบบสอบถามมีคณุภาพสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้รงิดงัตารางคา่สหสมัพนัธ ์CITC 
และคา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียงแอลฟาของแบบสอบถาม 

ตาราง 3 คา่สหสมัพนัธ ์CITC และคา่สมัประสทิธ์ิความเท่ียงแอลฟาของแบบสอบถาม 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล CITC Cronbach’s Alpha  
if item deleted 

ด้านนโยบาย 
1. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายเก่ียวกบัการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

0.765 0.953 

2. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายเก่ียวกบัการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั โดยเป็นนโยบายท่ีกลา่วถึง
ทรพัยากรสารสนเทศอ่ืนดว้ย 

0.699 0.957 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล CITC Cronbach’s Alpha  
if item deleted 

3. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายเก่ียวกบัการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัมีรายละเอียดสามารถน าไป
ปฏิบติัได ้

0.893 0.948 

4. หนว่ยงานของทา่นมีแผนการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัระยะสัน้ (แผนรายปี) 

0.873 0.948 

5. หนว่ยงานของทา่นมีแผนการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัระยะยาว (แผน 5-10 ปี) 

0.841 0.950 

6. โครงสรา้งหนว่ยงานของทา่นมีต าแหนง่นกัจดหมายเหตุ 0.809 0.952 
7. นโยบายของหนว่ยงานของทา่นมีการระบุท่ีมาและ
วิธีการจดัสรรงบประมาณในการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัอยา่งชดัเจน 

0.873 0.948 

8. บุคลากรรบัรูแ้ละปฏิบติัตามนโยบายการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

0.866 0.949 

9. บุคลากรมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

0.793 0.952 

ค่า Alpha (N = 9) 0.956 
ด้านการปฏิบัต ิ
10. บุคลากรปฏิบติังานตามคูมื่อการปฏิบติังานสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

0.727 0.980 

11. บุคลากรทราบแนวทางการปฏิบติังานท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
ความเสยีหายแก่เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

0.899 0.974 

12. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานแปลงไฟล ์
(Migration) เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัได ้เช่น การแปลง
ไฟล ์.TIFF เป็น .PDF/A เป็นตน้ 

0.949 0.973 

 



  79 

ตาราง 3 (ตอ่) 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล CITC Cronbach’s Alpha  
if item deleted 

13. บุคลากรมีความรู้หรือปฏิบัติงานเปล่ียนส่ือ (Refreshing) 
เอกสารจดหมายเหตุจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัลได้ เช่น แปลง
เทปวีดิทัศน์เป็นไฟล์ดิจิทัล เป็นต้น 

0.835 0.976 

14. บุคลากรมีความรู้หรือปฏิบัติงานจ าลองระบบ 
(Emulation) ฐานข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เช่น การ
ใช้โปรแกรม VMware ส าหรับจ าลองระบบ เป็นต้น 

0.899 0.974 

15. บุคลากรมีความรู้หรือปฏิบัติงานส ารองข้อมูล (Backup) 
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลแบบโดยตรงได้ เช่น การใช้ฮาร์
ดิสก์แบบภายนอก แฟลซไดร์ฟ เทปแม่เหล็ก เป็นต้น 

0.953 0.973 

16. บุคลากรมีความรู้หรือปฏิบัติงานส ารองข้อมูล (Backup) 
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลแบบผ่านระบบเครือข่ายได้ เช่น 
ระบบ SAN ระบบ NAS ระบบคลาวด์ เป็นต้น 

0.870 0.975 

17. บุคลากรมีความรู้หรือสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลใน
ระดับชาติ เช่น มาตรฐาน สวทช. เป็นต้น 

0.894 0.974 

18. บุคลากรมีความรู้หรือสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลในระดับ
สากล เช่น มาตรฐานสภาการจดหมายเหตุสากล 
(International Council on Archives) เป็นต้น 

0.952 0.972 

19. บุคลากรตรวจตราและติดตามเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 

0.929 0.973 

ค่า Alpha (N = 10) 0.977 
ด้านเทคโนโลยี 
20. หน่วยงานของท่านใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลท่ีเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ฮาร์ดดิสก์แบบภายนอก เทปแม่เหล็ก เป็นต้น 

0.805 0.963 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล CITC Cronbach’s Alpha  
if item deleted 

21. หน่วยงานของท่านใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย 
SAN (Storage Area Network) 

0.928 0.958 

22. หน่วยงานของท่านใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย 
NAS (Network Attached Storage)   

0.821 0.963 

23. หน่วยงานของท่านใช้ระบบคลาวด์จัดเก็บข้อมูลเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

0.928 0.958 

24. หน่วยงานของท่านใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในการสงวน
รักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

0.938 0.958 

25. หน่วยงานของท่านใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในการสงวน
รักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

0.713 0.969 

26. หน่วยงานของท่านใช้ซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนาขึ้นเองในการ
สงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

0.728 0.967 

27. หน่วยงานของท่านใช้ระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) ท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

0.969 0.956 

28. หน่วยงานของท่านใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีมี
ประสิทธิภาพในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

0.894 0.959 

ค่า Alpha (N = 9) 0.965 
ค่า Alpha รวมทั้งสิ้น (N = 28) 0.985 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดเ้สนอโครงการวิจยัตอ่คณะกรรมการจรยิธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท า

ในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ซึ่งผลการพิจารณา คือ โครงการวิจยันีเ้ป็นโครงการวิจยัท่ี
เขา้ข่ายยกเวน้ ตามหมายเลขรบัรอง SWUEC-G-171/2563 เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ผูว้ิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวิธีการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 เก็บข้อมูลเชิง
คณุภาพโดยใชแ้บบสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัขอหนงัสอืขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มูลวิจัยจากผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั ซึ่งออกโดยบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จากนัน้ติดต่อนดั
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หมายผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสมัภาษณ์ โดยในการสมัภาษณ์ผูว้ิจัยชีแ้จงเก่ียวกับวตัถุประสงคข์องการ
วิจยั สาเหตุท่ีไดร้บัเชิญเขา้รว่มการวิจยัและเงื่อนไขการใหส้มัภาษณ ์ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญทกุคนรบัทราบ
และยินดีเขา้รว่มการวิจัย การเก็บขอ้มูลสมัภาษณ์เริ่มตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 
2563 โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face-to-face interview) และแบบออนไลน์
เน่ืองจากเป็นช่วงวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งใชเ้วลาสมัภาษณร์ายละ 45 – 60 นาที เม่ือ
การสัมภาษณ์เสร็จสิน้แต่ละครัง้ ผู ้วิจัยสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินข้อมูลท่ีได้รบัว่า
สมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ หากไม่สมบูรณห์รอืไม่ชัดเจน ผูว้ิจัยจะขอสมัภาษณ์เพิ่มเติมและปรบัขอ้
ค าถามใหเ้หมาะสมเพื่อใหข้อ้มูลครบถว้นสมบูรณม์ากท่ีสดุ และระยะท่ี 2 เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถาม ผูว้ิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ และสง่ไปยงัหนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตุท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งเพื่อ
ขออนุญาตเก็บขอ้มูลวิจัย จากนัน้ผูว้ิจัยด าเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองทาง
ไปรษณียแ์ละทางออนไลนใ์นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยไดร้บัแบบสอบถาม
กลบัคืนมา จ านวน 87 ฉบบั ซึ่งตรวจสอบแลว้เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณท์ัง้หมด 

การจัดกระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
การจดักระท าและวิเคราะหข์อ้มลูวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1. ขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์น ามาถอดเทปและจัดพิมพ์เป็นไฟล์
เอกสาร โดยสรุปเนือ้หาและจัดกลุม่ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจัย จากนัน้วิเคราะหข์อ้มูล
ดว้ยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) และน าเสนอขอ้มูลแบบการสังเคราะหส์รุปความ
ขอ้มลูสมัภาษณใ์นแตล่ะประเด็นตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

2. ขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามท่ีได้รบัคืน จากนัน้จัดกระท าและวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ค านวณส าเรจ็รูป ดงันี ้

2.1 ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะหโ์ดยการหา
คา่ความถ่ี และรอ้ยละ 

2.2 ขอ้มูลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทลั วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนัน้น ามาประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีอิงโมเดลความแตกต่าง โดยรวบรวมขอ้มูลแบบการตอบสนองคู่ จากการนิยาม
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่จริง (D) และสภาพท่ี
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คาดหวัง (I) และจัดล  าดับความต้องการจ าเป็นด้วยวิธี Priority Need Index แบบปรับปรุง 
(PNImodified) (สวุิมล วอ่งวานิช, 2558, น.279) 

 
PNImodified = (I - D) / D 



 

บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

งานวิจัยเรื่อง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลัของหน่วยงานบรกิารจดหมายเหตุในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละแปรผลขอ้มูลตาม
ความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 สภาพและปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัของหน่วยงาน
บรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย 

สว่นท่ี 2 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั
ของหนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
ในการวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล

ความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
KI แทน ผูใ้หข้อ้มลูหลกัของหนว่ยงานบรกิารเอกสารจดหมายเหต ุ1 แหง่ 
N แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
D แทน สภาพท่ีเป็นจรงิ (Degree of success/What is) 
I แทน สภาพท่ีคาดหวงั (Importance/What should be) 

การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
1. สภาพและปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงานบริการ

จดหมายเหตใุนประเทศไทย 
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการสงวนรกัษา

เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัของหน่วยงานบรกิารจดหมายเหต ุ6 แหง่ จ านวน 16 คน ซึ่งปฏิบติังาน
ในต าแหนง่ ผูอ้  านวยการหอจดหมายเหต ุรองผูอ้  านวยการหอสมดุ ผูช้่วยผูอ้  านวยการหอสมุด นกั
จดหมายเหตุ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์และบรรณารกัษ์ พบว่า สภาพและ
ปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั มี 3 ดา้น ดงันี ้

1.1 ดา้นนโยบาย หนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทยสว่นใหญ่ไม่มีการ
ก าหนดนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยบาง
แหง่ระบุรวมกบันโยบายเอกสารจดหมายเหตหุรอืทรพัยากรสารสนเทศประเภทอ่ืนหรอืก าหนดเป็น
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ระเบียบปฏิบติั เช่น นโยบายการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ ระเบียบการจดัการเอกสารจดหมาย
เหตุ เป็นตน้ ซึ่งเป็นนโยบายแบบกวา้งไม่ครอบคลมุการปฏิบติังานทัง้หมด นโยบายและระเบียบ
ดงักลา่วมีการเผยแพรท่ัง้ภายในหนว่ยงานและสาธารณะผา่นช่องทางตา่ง ๆ เช่น เว็บไซต ์ประกาศ 
และรายงานการประชุม เป็นตน้ เน่ืองจากหน่วยงานบรกิารจดหมายเหตุหลายแหง่ขึน้กบัหอ้งสมุด
มหาวิทยาลยั และศูนยส์ารสนเทศของหน่วยงาน จึงตอ้งใช้นโยบายรวมกับหอ้งสมุดหรือศูนย์
สารสนเทศท่ีสงักดั ดงัค าสมัภาษณ ์

 
“เรามีนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดจิิทลัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรโดยระบุไวใ้นรายงานการประชุมและเอกสารนโยบายของส านกังาน

เรา ซ่ึงบุคลากรทุกคนรบัทราบ โดยนโยบายดงักล่าวจะแบ่งเป็นสองระดบั 

คือ หนึ่ง หน่วยงานจะท าหนา้ทีส่งวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุและเรา

จะพฒันาไปสูก่ารท าจดหมายเหตดุจิิทลั และสอง นโยบายของหน่วยงาน 

โดยส านกังานมีนโยบายจะพฒันาระบบจดหมายเหตุดิจิทลัขึน้มาใหเ้ขา้

มาสูง่านประจ าวนัของเรา (KI1)  

 

 “เรามีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหอจดหมายเหตุ ซ่ึง

ออกเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั โดยแนวทางการปฏิบตัิงานดงักล่าวมี

การกล่าวถึงเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั แต่ไม่ครอบคลุมการด าเนนิงาน

ทัง้หมด หอจดหมายเหตุต้องปรบัปรุงนโยบายนีเ้พิ่ม โดยอาจใช้หรือ

อา้งอิงแนวทางปฏิบตัิจากหน่วยงานหอจดหมายเหตุระดบัประเทศ เพือ่

จดัท านโยบายใหไ้ดม้าตรฐานด าเนนิงานตามหลกัวชิาการ” (KI2) 

 

 “หอจดหมายเหตขุองเราขึน้กบัหอสมุดของมหาวิทยาลยั เราจึงไม่ไดร้ะบุ

นโยบายในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลไว้อย่างชัดเจน 

ขณะนีเ้ราใชน้โยบายร่วมกบันโยบายของหอสมุดมหาวทิยาลยั” (KI3) 

 

 “เราไม่มีนโยบายทางดา้นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล

อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพราะใชน้โยบายของสว่นกลาง แต่เรามีการ
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ด าเนินงานหรือการปฏิบัติทางดา้นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ

ดจิิทลัอยู่ตลอดมา” (KI4) 

   

 “เรามีนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตเุป็นลายลกัษณ์อกัษร

ทีเ่รียกว่า ระเบียบการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ โดยระเบียบนีม้ีการ

ปรบักันมาหลายรุ่นเพื่อใช้ในการท างานในปัจจุบัน และระเบียบนีใ้ห้

นิยามเอกสารจดหมายเหตุรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลด้วย ใน

ระเบียบจะมีหมวดต่าง ๆ ตัง้แต่หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือก การส่งมอบ

และรบัมอบเอกสารจดหมายเหตุ ในระเบียบจะมีรายละเอียดเรื่องการ

จดัการตามหลกัวชิาการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ เช่น มีการระบุชือ่ไป

เลยว่าสว่นไหนทีร่บัผดิชอบ มีการระบุเรือ่งหลกัเกณฑ์ของการจัดเก็บและ

สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ มีการระบุเรือ่งการดูแลพืน้ทีใ่หเ้หมาะสม 

มีการระบุเรือ่งการส ารวจและตรวจสอบเอกสารจดหมายเหตอุย่างนอ้ยปี

ละครัง้เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน มีการระบุเรื่องการรักษาความ

ปลอดภยั เป็นตน้ ในระเบียบก าหนดใหเ้ราสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย

เหตใุหค้งสภาพเพือ่การใชง้านในระยะยาว” (KI5)     

 

 “เรามีการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ โสตทศันวสัุดจดหมายเหตุ

และวัสดุจดหมายเหตุ แต่เราไม่มีนโยบายในการสงวนรักษาเอกสาร

จดหมายเหตุอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เนือ่งจากเราอยู่ภายใตห้อสมุด

ของมหาวิทยาลัย เราจึงใช้นโยบายร่วมกับนโยบายของหอสมุด

มหาวทิยาลยั” (KI6) 

 
1.2 ดา้นการปฏิบติั หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการปฏิบัติเพื่อสงวนรกัษา

เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั มี 4 กระบวนการ ดงันี ้
1.2.1 การแปลงไฟล ์(Migration) หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตมีุการแปลง

ไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทลั 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การแปลงไฟลส์  าหรบัจดัเก็บเป็นไฟลต์น้ฉบบั 
เพื่อสงวนรกัษาไฟลเ์อกสารจดหมายเหตดิุจิทลัใหส้ามารถใชง้านไดใ้นปัจจุบนั และสามารถเปลี่ยน



  86 

รูปแบบไฟลไ์ดใ้นอนาคตหากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถน าไฟลต์น้ฉบบัมาแปลงเป็นไฟล์
ตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้ได ้เช่น แปลงไฟลส์กลุ TIFF เป็นไฟลส์กลุ PDF/A แปลงไฟลเ์สยีง
สกุล WAV เป็นไฟลส์กุล AIFF เป็นตน้ และ 2) การแปลงไฟลส์  าหรบับริการผูใ้ช ้ด  าเนินการโดย
แปลงไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลตน้ฉบบัใหอ้ยูใ่นรูปแบบความละเอียดท่ีต ่ากวา่ เพื่อสะดวก
ในการดาวนโ์หลดและประหยดัเนือ้ท่ีการจัดเก็บไฟลข์อ้มูล เช่น แปลงไฟลส์กลุ TIFF เป็นไฟลส์กุล 
JPEG เป็นตน้ ดงัค าสมัภาษณ ์

 
 “ทางส านกังานมีเอกสารดิจิทลัตัง้แต่เกิด (Born-digital) โดยจะมีการบูร

ณาการระหว่างงานจดหมายเหตุกบังานดจิิทลัออฟฟิศ เช่น พวกเอกสาร

ต่าง ๆ จะตอ้งมีการเตรยีมการเพือ่ทีจ่ะเขา้ไปสูเ่อกสารจดหมายเหตดุจิิทลั 

เป็นตน้ ตอนนีอ้ยู่ระหว่างค่อย ๆ พฒันาไปทลีะขัน้” (KI1) 

 

 “เรามีการแปลงเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลจากไฟล์ TIFF ไปเป็นไฟล ์

JPEG เพื่อให้บริการแก่ผูใ้ช้ และจัดเก็บไฟล์ TIFF ไวเ้ป็นต้นฉบับที่ใช ้

convert เป็นไฟล์อื่นไดอ้ีกในอนาคต ความละเอียดทีเ่ราใชจ้ะอยู่ที ่2400 

dpi” (KI2) 

 

 “หอจดหมายเหตุของเรามีเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัที่แปลงมาจาก

สิ่งพิมพ์เยอะมาก และเรามีการแปงไฟล์ต้นฉบับเพื่อจัดเก็บและสงวน

รกัษา โดยเราจดัเก็บทัง้ไฟล ์TIFF และไฟล ์PDF/A” (KI3) 

 

 “เรามีขอ้มูลฮาร์ดก๊อปป๊ีเยอะมาก และเราไดม้ีการดิจิไทซ์ขอ้มูลทัง้หมด 

โดยฟอรแ์มตขอ้มูลทีเ่ราดจิิไทซ์นัน้ เราพยายามท าใหด้ีทีส่ดุ ณ เทคโนโลยี

ปัจจุบันในตอนนัน้สามารถท าได ้เช่น ถ้าเป็นวีดิโอเราจะเก็บเป็นไฟล ์

mp4 รูปภาพจะเก็บเป็น JPEG  เป็นตน้ แต่ในปัจจุบนัขอ้มูลของเราเป็น

ดิจิทลัทัง้ระบบเลยตัง้แต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง โดยเราจะเก็บสองแบบ 

คอื แบบทีไ่ม่มีการบีบอดัหรอืตน้ฉบบั และแบบส าหรบัเผยแพร่ เช่น เรามี

สือ่โสตทศัน์ที่เป็นไฟล์เสียงจ านวนมาก เพราะรวบรวมจากนกัวิจัยที่ไป
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สมัภาษณ์ต่าง ๆ เก็บไวใ้ห้บริการก็จะแปลงเป็นไฟล์ Microsoft WAV 

หรือ Apple AIFF ความละเอียดที่นิยมใช้กันก็เป็นแบบ 24 บิต หรือ 

48/96 กิกกะเฮิรท์ซ” (KI4) 

 

 “เรามีการจดัเก็บไฟล์ตามมาตรฐานการจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตุ เช่น 

TIFF ไฟล์ PDF/A ไฟล์ WAV.ไฟล์ เป็นต้น โดยเรามีการจ้างเอ้าซอส 

(Outsource) ในการแปลงเอกสารจดหมายเหตุ เอ้าซอสจะมาท าที่เรา 

โดยเราจะไม่ส่งไปให้เขาท าข้างนอก เพราะต้องรักษาความลับของ

เอกสารจดหมายเหตขุองเรา เอา้ซอสจะเอาเครือ่งมือมาเอง และเอา้ซอส

ทีม่าท าตอ้งมีการตรวจประวตัอิาชญากรรมดว้ย” (KI5) 

 

 “เรามีการจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตุ 2 แบบ คือ แบบเป็นไฟล์ตน้ฉบบั 

และแบบเป็นไฟล์ส าหรบัผูใ้ช้งาน เช่น ไฟล์รูปภาพเราจะจัดเก็บตน้ฉบับ

เป็น TIFF ไฟล ์สว่นผูใ้ชเ้ราจะใหบ้รกิารเป็น JPEC ไฟล ์เป็นตน้” (KI6) 

    
1.2.2 การเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการ

เปลี่ยนสื่อเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ีถูกเก็บในสื่อบนัทึกรูปแบบเดิมทัง้สื่ออิเลก็ทรอนิกสแ์ละสื่อ
โสตทศัน ์เช่น ซีดีรอม ดีวิดี ฟลอปปีดิสก ์เทปบนัทึกเสียง ฟิลม์ภาพยนตร ์เป็นตน้ โดยเปลี่ยนเป็น
สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี์ใช้งานได้กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นปัจจุบัน เช่น ฮารด์ดิสก์ภายนอก 
(External harddisk) พืน้ท่ีเก็บขอ้มูลบนคลาวด ์(Cloud storage) เป็นตน้ เน่ืองจากเทคโนโลยีสื่อ
ท่ีใชจ้ัดเก็บขอ้มูลเดิมลา้สมัย (Obsolescence) ท าใหไ้ม่สามารถอ่านหรือเขา้ถึงขอ้มูลในเอกสาร
จดหมายเหตนุัน้ไดห้รอืใชง้านไดไ้ม่สะดวก ดงัค าสมัภาษณ ์

 
 “เมือ่ก่อนหอจดหมายเหตขุองเราใชซี้ดี ดวีดิีและฮารด์ดสิก์ในคอมในการ

จัดเก็บ แต่ปัจจุบัน เอ็กซ์เทอร์นลัฮาร์ดดิสก์มีความจุทีม่ากขึน้และราคา

ถูกลง หอจดหมายเหตุของเราจึงโอนไฟล์มาจัดเก็บในเอ็กซ์เทอร์น ัล

ฮารด์ดสิก์แทน” (KI1) 
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 “เรามีการเปลี่ยนสือ่จากสือ่เดิมที่ใช้ฟลอปปีดิสก์ ซีดีรอม ดีวิดี ไปเป็น

เอ็กซ์เทอรน์ลัฮาร์ดดสิก์ เพราะพวกนัน้ (floppy disk and CD-ROM) คน

ไม่ใชก้นัแลว้ เครือ่งเล่นหรอือ่านก็หายาก คอม (คอมพวิเตอร์) รุ่นใหม่หา

ช่องอ่านแผน่ซีดไีม่ได ้ยิ่งแผน่ดสิก์ ลมืไปไดเ้ลย” (KI2) 

 

 “หอสมุดของเราเก็บขอ้มูลบนระบบคลาวด์ แต่เดิมเราเก็บในฮาร์ดดิสก์

ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเอง แต่เดีย๋วนีก้ารเช่าเอกชนเก็บขอ้มูลเป็นเรือ่งง่าย 

และราคาไม่แพง จึงเป็นทางเลอืกหนึง่ทีเ่ราใชบ้รกิารอยู่” (KI3) 

 

 “สมัยก่อนเรามีการจัดเก็บบนสื่อ ซีดี ดีวิดี เทป และฟิล์ม แต่เมื่อ

เทคโนโลยีพฒันาจึงตอ้งเปลีย่นใหอ้ยู่ในสือ่ทีท่นัสมยักว่า ขอ้มูลบางส่วน

สามารถเปลี่ยนได้ บางส่วนไม่สามารถเปลี่ยนสื่อได้ ในส่วนที่เราไม่

สามารถเปลีย่นสือ่ได ้เราก็ยงัเก็บขอ้มูลนัน้ไว ้โดยใชเ้มทาดาทาอา้งอิงไป

ยงัซอรส์ (Source) ทีเ่ป็นฮารด์ก๊อปป้ี บางสือ่ตอ้งจา้งเอาทซ์อรส์ท าเพราะ

ไม่มีอุปกรณ์เปิดแลว้หรอืบางสือ่มนัเซ็นซิทฟี (Sensitive) มาก ๆ และเรา

ไม่มีความเชีย่วชาญพอ มนัอาจจะซ ารุดถา้เราไปท าเอง” (KI4) 

 

 “เมือ่สบิปีทีแ่ลว้เราเคยส ารองไฟลไ์วใ้นแผน่ซีด ีซ่ึงตอนนีซี้ดยีงัสามารถใช้

งานไดอ้ยู่อาจยงัไม่มีปัญหา แต่เมือ่ 2-3 ปีทีแ่ลว้เอ็กซ์เทอรน์ลัฮารด์ดสิก์ที่

จดัเก็บเอกสารจดหมายเหตุ จู่ ๆ วนัหนึ่งเอามาเปิดแลว้ปรากฏว่าใชง้าน

ไม่ไดแ้ละไม่สามารถกูไ้ฟลท์ีเ่ก็บไวไ้ด ้บรษิัทรบัประกนัเฉพาะตวัเครือ่ง แต่

ขอ้มูลไม่รบัประกนั เราจึงไดไ้ปเอาขอ้มูลทีอ่ยู่ในแผ่นซีดมีาจดัเก็บในเอ็กซ์

เทอรน์ลัฮารด์ดสิก์ตวัใหม่น ามากูข้อ้มูลแทนขอ้มูลเก่าทีใ่ชไ้ม่ได”้ (KI6) 
 

1.2.3 การจ าลองระบบ (Emulation) หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการ
จ าลองระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอรเ์พื่อใหส้ามารถอ่านหรอืใชไ้ฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ี
แพลตฟอรม์ต่างกันได ้เช่น การจ าลองระบบปฏิบัติการลีนุกซบ์นเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายท่ีใช้
ระบบปฏิบัติวินโดวส ์เพื่อให้สามารถจัดการไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลได้ เป็นต้น โดย
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หน่วยงานบริการจดหมายเหตุจัดเก็บไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทลัในรูปแบบ PDF/A ซึ่งเป็น
รูปแบบท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลได้ในระยะยาวโดยท่ีข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ขึน้กับ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแสดงผล ท าใหใ้นอนาคตหากมีการจ าลองระบบเพื่อเปิดอ่านหรือใช้
ไฟลเ์อกสารจดหมายเหตดิุจิทลัขอ้มลูจะแสดงผลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 
 “เรามีการจ าลองเป็นเวอร์ชวลโดยใช้โปรแกรม VMware ... เรามีการ

จดัการเซิรฟ์เวอร ์ซ่ึงมี 3 เครือ่ง โดยเครือ่งแรกเป็นตวัทีจ่ะท างาน เครือ่งที่

สองเป็นเครือ่งไวร้อส าหรบัเครือ่งแรกมีปัญาหา เครือ่งนีก้็จะท างาน และ

เครือ่งที่สามเป็นเครือ่งส ารอง...ตวัเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตวัจะมีทัง้ลีนกุ วินโดว ์

เราใชเ้ซิรฟ์เวอรต์วัเดยีวท างานหลายอย่าง” (KI2) 

 

 “เราจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัในรูปแบบไฟล์ pdf/a เพราะเป็น

รูปแบบที่มีการฝังฟอนต์และสามารถเปิดใช้งานได้ในอนาคตแม้

เทคโนโลยจีะเปลีย่นแปลง” (KI3) 

 
1.2.4 การส  ารองข้อมูล (Backup) หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการ

ส  ารองขอ้มลูเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัมากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อป้องกันขอ้มลูถกูลบ ท าลาย สญูหาย
หรือเกิดความเสียหายจากอุปกรณ์ท่ีใชส้  ารองขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีส  ารองไวส้ามารถน ามากูคื้นได ้
วิธีการส  ารองขอ้มูลท่ีใชง้านในปัจจุบัน มี 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีท่ี 1 การส  ารองขอ้มูลแบบมือ (Manual 
backup) โดยใชฮ้ารด์แวรห์รืออุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูล เช่น ฮารด์ดิสก์แบบภายนอก เทปแม่เหล็ก 
ซีดีรอม/ดีวิดี เป็นตน้ และน าอุปกรณ์ดงักลา่วไปจัดเก็บในท่ีท่ีปลอดภยั วิธีท่ี 2 การส  ารองขอ้มูล
แบบระบบเครือข่ายโดยใชร้ะบบจัดเก็บขอ้มูลบนเครือข่ายแบบ NAS (Storage Area Network) 
และแบบ SAN (Network Attached Storage) ซึ่งไฟลข์อ้มูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัถูกจัดเก็บ
อตัโนมัติไปยงัระบบส ารองขอ้มูลผา่นเครอืข่ายในช่วงเวลาท่ีก าหนด และวิธีท่ี 3 การส  ารองขอ้มูล
แบบคลาวด ์โดยใชร้ะบบประมวลผลแบบคลาวดใ์นการส  ารองขอ้มลู ซึ่งหนว่ยงานบางแหง่มีระบบ
คลาวดข์องตนเองหรอืบางแหง่เช่าพืน้ท่ีคลาวดข์องเอกชนในการจดัเก็บขอ้มลูเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลั การเช่าพืน้ท่ีคลาวดข์องเอกชนจะเหมารวมการจา้งดูแลเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศของ
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัดว้ย นอกจากนีย้งัมีการส  ารองขอ้มลูบนระบบคลาวดท่ี์ไม่เสยีคา่ใชจ้่าย 
เช่น Google drive เป็นตน้ ดงัค าสมัภาษณ ์
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 “เราใชค้ลาวนข์องภาคเอกชนทีใ่หใ้ชบ้รกิารฟร ีคือ กูเกิลไดรฟ์ โดยมีการ

ออกแบบ คือ เราเปิดบญัชีกูเกิลสามบัญชีส าหรบังานออฟฟิศ โดยสาม

บัญชีประกอบดว้ย 1) งานบริหารจัดการ 2) งานดา้นบุคลากร และ 3) 

งานดา้นวจิัยและพฒันา ซ่ึงเหล่านีเ้ป็นพืน้ฐานของการท างานแบบดจิิทลั

ออฟฟิศกบัดจิิทลัอารไ์คว์ (Digital archieves) แบบใชค้ลาวด์ นอกจากนี ้

เรายงัมีการเช่าเซิรฟ์เวอรด์า้นนอก” (KI1) 

 

 “ในการส ารอง เราส ารองทัง้ระบบไม่ไดแ้ยกเฉพาะส่วน ในส่วนของตวั 

DSpace เองมันก็สามารถ export files ออกมาได ้และเราส ารองทุกวนั 

พืน้ทีข่องเราตอนนีย้งัเพียงพออยู่ เพราะว่าตัง้แต่แรกเริ่ม เขาใหพ้ืน้ทีเ่รา

ค่อนข้างเยอะ และเอกสารของเราตอนนี ้เรายังเก็บได้เฉพาะบาง

หน่วยงานยงัไม่ครอบคลุมทัง้มหาวิทยาลยั ดงันัน้ พืน้ทีเ่ลยเหลืออยู่และ

เอกสารลายลกัษณ์อกัษรบางสว่นยงัไม่ไดส้แกนเก็บ” (KI2) 

 

 “เรามีการใชท้ัง้ NAS และ SAN โดยเราจะมีการส ารองขอ้มูลแบบ Disk-

to-disk และ Disk-to-tape ทุกวนัจันทร์ถึงศุกร์เฉพาะส่วนต่างของขอ้มูล 

ส่วนวนัเสาร์อาทิตย์จะเป็นแบบฟูลเวอร์ชั่น ก็คือส ารองขอ้มูลแบบเก็บ

กวาดไปทัง้หมดเลย และยังมีการส ารองขอ้มูลบนคลาวด์ดว้ย ซ่ึงเป็น

คลาวดข์องภาครฐั” (KI4) 

 

 “เรามีการส ารองข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่ทาง

เทคโนโลยีเป็นคนดูแล ซ่ึงทางงานไอทีจะมีการก าหนดเป็นกลุ่มงาน

รบัผดิชอบฝ่ายไหนบา้ง เราจึงไม่มีการส ารองของเราไวเ้อง เนือ่งจากเขา

ไม่ใหส้ทิธิเ์ราเขา้ไปท างานกบัเซิรฟ์เวอร”์ (KI5) 

 

 “เรามีการส ารองเอกสารจดหมายเหตอุยู่ 3 ที ่คอื อยู่ในคอมพวิเตอร ์อยู่

กูเกิลไดร์ฟ และอยู่ในเอ็กซ์เทอร์นลัฮาร์ดดิสก์ทีเ่ก็บไวเ้ป็นตวัตน้ฉบบั ใน
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การให้บริการจะให้บริหารผ่าน   กูเกิลไดร์ฟ ถา้มีการจัดการไฟล์ก็จะ

จดัการไฟลท์ีอ่ยู่บนคอมพวิเตอรข์องเรา” (KI6) 

 
1.3 ดา้นเทคโนโลยี พบว่า หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการใช้เทคโนโลยีใน

การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั ดงันี ้
1.3.1 เท ค โน โล ยี ก า ร จั ด ก า ร เอ ก ส า ร  (Document management 

technology) หน่วยงานบริการจดหมายเหตุใช้เทคโนโลยีการจัดการเอกสารในการอ านวยการ
ปฏิบัติงานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ไดแ้ก่ เครื่องแปลงเทปเสียง/วีดิทัศนเ์ป็นสื่อ
ดิจิทลั เครื่องสแกนเนอร ์เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย โปรแกรมดีสเปซ (Dspace) และคลงัสถาบนั 
จากการสมัภาษณ ์พบว่า หนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตุมีการใชเ้ครื่องแปลงเทปเสยีง/วีดิทศันเ์ป็น
สื่อดิจิทลัในการเปลี่ยนสื่อโดยแปลงขอ้มูลจากเทปบนัทึกเสียงและเทปวีดิทศันเ์ป็นไฟลดิ์จิทลั ซึ่ง
หน่วยงานบริการจดหมายเหตุสว่นใหญ่ใชว้ิธีจ้างบริษัทภายนอกเป็นผูด้  าเนินการให ้เพราะขาด
แคลนอุปกรณแ์ละบุคลากร สว่นเครื่องสแกนเนอรใ์ชใ้นการแปลงไฟลโ์ดยแปลงเอกสารจดหมาย
เหตุสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นสื่อดิจิทัลในรูปแบบไฟลต์่าง ๆ เช่น TIFF  PDF/A JPEG เป็นตน้ ทัง้นีใ้นการ
เปลี่ยนสื่อและแปลงไฟลม์ุ่งให้สามารถเขา้ถึง แสดงผลและใช้ไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
เหลา่นัน้ไดแ้มว้่าเทคโนโลยีไดเ้ปลี่ยนไป รวมทัง้เพื่อความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ขอ้มูลผ่านเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายถูกใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล และโปรแกรมดีสเปซถูกใชใ้นการสรา้งและจัดการคลงัสถาบัน ซึ่งเป็นคลงั
ส  าหรบัรวบรวม จดัเก็บ เผยแพร ่และสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัใหส้ามารถเขา้ถึงและ
ใชง้านไดใ้นระยะยาว 

1.3.2 เทคโนโลยีการจดัเก็บขอ้มลู (Storage techenology) หนว่ยงานบรกิาร
จดหมายเหตุใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บขอ้มูลในการอ านวยการปฏิบัติงานสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลั ไดแ้ก่ ระบบประมวลผลแบบคลาวด ์อุปกรณเ์ก็บขอ้มลูบนเครือขา่ยแบบ NAS 
และแบบ SAN รวมทัง้อุปกรณจ์ัดเก็บขอ้มลูแบบพกพา เช่น ฮารด์ดิสกแ์บบภายนอก แฟลชไดรฟ์ 
เป็นตน้ จากการสมัภาษณ์ พบว่า หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการใช้ระบบประมวลผลแบบ
คลาวดโ์ดยการเช่าพืน้ท่ีจัดเก็บขอ้มูลแบบคลาวดข์องหน่วยงานท่ีสงักัดและของบริษัทเอกชน 
รวมทัง้การใชร้ะบบคลาวดท่ี์ไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น Google dive เป็นตน้ เพื่อจัดเก็บและส ารอง
ขอ้มูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล สว่นการใช้อุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลบนเครือข่ายแบบ NAS และ 
SAN เพื่อจดัเก็บและส ารองขอ้มลูเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัผา่นระบบเครอืข่ายท่ีสะดวก รวดเร็ว
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และปลอดภยั รวมทัง้การใชอุ้ปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลแบบพกพา เพื่อส  ารองขอ้มูลเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลัแบบชั่วคราว ดงัค าสมัภาษณ ์  

 

 “หอจดหมายเหตุของเราใชฮ้ารด์แวรท์ีม่ีจากดิจิทลัออฟฟิศในการจัดการ 

จดัเก็บและส ารองขอ้มูล เช่น คอมพวิเตอร ์เอ็กซ์เทอรน์ลัฮารด์ดสิก์ เครือ่ง

สแกนเนอร ์แฟลชไดรฟ์ เป็นตน้ (KI1) 

 

 “หอจดหมายเหตุของเรามีเซิร์ฟเวอร์ในการจัดการ จัดเก็บและส ารอง

ขอ้มูลในเซิรฟ์เวอร ์ซ่ึงมีทัง้หมด 3 เครือ่ง โดยมีบุคลากรของกองไอทีดูแล

และมีการเปิดแอร์ 24 ชั่วโมง นอกจากนี ้เรายงัจัดเก็บและส ารองขอ้มูล

ในเอ็กซ์เทอร์นลัฮาร์ดดิสก์และฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์ดว้ย เรามีการ

ตรวจสอบสภาพการใชง้านไดข้องเอ็กซ์เทอร์นลัฮาร์ดดิสก์และฮาร์ดดิสก์

ในคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจ า รวมทัง้มีการบ ารุงรกัษาทุกปี ทัง้หมดนี ้

เพือ่ใหเ้อกสารจดหมายเหตุดจิิทลัสามารถเขา้ใชง้านไดอ้ย่างต่อเนือ่งและ

ยาวนาน” (KI2) 

 

 “หอจดหมายเหตุของเรามีเอกสารจดหมายเหตุสือ่สิง่พมิพเ์ยอะมาก เรา

จึงใชเ้ครือ่งสแกนเนอรแ์ปลงเอกสารจดหมายเหตุสือ่สิง่พมิพใ์หเ้ป็นดิจิทลั

ใน รูปแบบ ไฟล์  JPEG TIFF และ PDF/A ซ่ึ งไฟล์  JPEG ไว้ส  าหรับ

ใหบ้ริการ ส่วนไฟล์ TIFF และ PDF/A ไวส้  าหรบัจัดเก็บเป็นไฟล์ตน้ฉบับ 

ซ่ึงเราจะจดัเก็บและส ารองขอ้มูลในเอ็กซ์เทอร์นลัฮาร์ดดสิก์ ในเซิร์ฟเวอร ์

NAS” (KI3) 

 

“ศูนย์ของเรามีเทปบนัทกึเสยีงและเทปวดิโีอจ านวนมาก แต่ยคุปัจจุบนัไม่

มีใครใชส้ือ่พวกนีแ้ลว้ จึงตอ้งน ามาแปลงเป็นไฟลด์จิิทลัทัง้หมด เราท าเอง

บา้งแต่ชา้ อุปกรณ์บางอย่างไม่มี จึงใชว้ิธีเอา้ทซ์อร์ส (Outsourcing) เขา

ท าไดด้ ีรวมเรว็ ทางเราก็สะดวกและประหยดัเวลาท างานดว้ย” (KI4) 
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 “การจดัเก็บของเราเป็นไปตามเทคโนโลยแีต่ละยุคสมยั โดยสมยัก่อนเรา

จดัเก็บขอ้มูลในซีดี ดีวิดี เทป ฟิล์ม แต่ปัจจุบนัเรามีการจัดเก็บขอ้มูลบน

ระบบเครือข่ายทัง้ระบบ NAS และ SAN โดย NAS เป็น Storage อัน

เดียวแยกจากเซิร์ฟเวอร์ โดยต่อเข้ากับวงแลน แชร์ข้อมูลเป็นไฟล์ทั้ง

เซิร์ฟเวอร์และไคลเอนท์ ซ่ึงมีความปลอดภัย มีความเร็วในการสือ่สาร

ระยะใกลสู้ง และการรบัส่งขอ้มูลมีความผดิพลาดนอ้ย รวมทัง้สามารถ

รบัส่งขอ้มูลจ านวนมากในเวลาจ ากดัได ้ส่วน SAN เป็นเครือข่ายทีเ่ชื่อม 

Storage หลายอนัมารวมกนั แยกออกจากเซิรฟ์เวอร ์แลว้แชร์ขอ้มูลเป็น

บล็อกระหว่างเซิร์ฟเวอร์ดว้ยกนั ซ่ึงสามารถส่งผา่นขอ้มูลขนาดใหญ่เป็น

บล็อกไดด้ว้ยความเร็วสูง ท าใหเ้ราสามารถส ารองขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว” 

(KI4) 
 

 “เรื่องซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลงไฟล์จากเทปและวิดีโอรุ่นเก่า เราใช้

ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นฟรแีวร ์convert เป็นไฟลด์จิิทลัทีต่อ้งการและใชง้านไดก้บั

คอมพวิเตอรใ์นปัจจุบนั แต่ตอนนีเ้ราจ้างบรษิัทขา้งนอกท าเพราะสะดวก 

การ convert ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดว้ย ซ่ึงอุปกรณ์เขามีพรอ้มกว่าเรา” (KI4) 

 

 “เรามีซอฟตแ์วรท์ีม่าจากดจิิทลัออฟฟิศของกระทรวงฯ โดยเป็นซอฟตแ์วร์

ทีม่ีลิขสทิธิก์ารใชง้านอย่างถูกตอ้งทีม่าจากตวัเครือ่งหรอืฮารด์แวรท์ีเ่ราได้

จัดซือ้มา เช่น ระบบปฏิบตัิการและโปรแกรมต่างๆ ที่ติดตัง้มากับเครือ่ง

คอมพิวเตอร์ หอจดหมายเหตุของเราระมัดระวงัมากเกี่ยวกับ license 

ของซอฟตแ์วร ์เพราะเกรงถูกฟอ้งรอ้ง” (KI1)  

 

 “เราใชท้ัง้ระบบปฏบิตัิการลีนกุซ์ทีเ่ป็นโอเพนซอรส์ และระบบปฏิบตักิาร

วนิโดว์ซ่ึงมีลิขสทิธิ์การใชง้านอย่างถูกตอ้ง เราใช้ซอฟต์แวร์ Dspace ซ่ึง

เป็นโปรแกรมโอเพนซอรส์เช่นกนัในการจัดการคลงัเก็บเอกสารดิจิทลั เรา

ใชซ้อฟต์แวร์ FBackup ในการส ารองขอ้มูลไปยงัฮาร์ดดิสต์ของฝ่ายไอที

มหาวิทยาลัย ซ่ึงใช้ระบบ NAS ในการจัดเก็บข้อมูลส ารองให้เรา 
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นอกจากนีเ้ราใชโ้ปรแกรม VMware ทีซื่อ้มาส าหรบัการท าจ าลองระบบใน

กรณีที่เกิดความเสียหาย ก็สามารถกู้คืนและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง” 

(KI2) 

 

 “เราไม่สามารถจัดหาซอฟต์แวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สน ามาใชง้านไดอ้ย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอกับความต้องการของหอ

จดหมายเหตุ เราจึงพฒันาซอฟต์แวร์ขึ ้นมาใช้เองโดยเฉพาะ โดยจ้าง

บริษัทเอกชนเขยีนโปรแกรมขึน้ ซ่ึงตอนนีใ้ชง้านอยู่และท างานไดด้ี แต่ยงั

ไม่ไดต้ัง้ชือ่ซอฟตแ์วรน์ีเ้ลย… การจดัเก็บขอ้มูลทัง้ขอ้มูลเอกสารและระบบ

จัดการเอกสารเราใชค้ลาวด์ของบริษัทขา้งนอก โดยเช่าพืน้ทีจ่ัดเก็บและ

จา้งดูแลระบบแบบครบวงจร” (KI3) 

 

 “ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานในศูนย์ฯ ส่วนใหญ่จะพฒันาเอง เพราะบุคลกรมี

ความพรอ้มและสามารถเขยีนโปรแกรมเองได ้เราพฒันาฐานขอ้มูลระบบ 

Media Access Management และคลงัสถาบนั ซ่ึงใชใ้นการจัดเก็บและ

แชร์เอกสารร่วมกันภายในของหน่วยงาน เรามีทีมโปรแกรมเมอร์ 3 คน 

ถา้เป็นซอฟต์แวร์ที่ซือ้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกระบบ MIS (Management 

Information System) หรือพวกระบบใหญ่ ๆ เช่น ระบบจัดการวีดีโอ  

เป็นตน้ เราจะใช้เอาท์ซอร์สต่อในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เช่น 

บนัทึกขอ้มูล การแปลงขอ้มูล ซ่ึงตอ้งเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการขอ

อนมุตัเิท่านัน้ (KI4)  

   
 “เราใชร้ะบบเครือข่ายทอ้งถิ่นในการบริหารจัดการภายในหอจดหมาย

เหตุของเรา เนื่องจากเราเป็นเจ้าของที่รบัผิดชอบ จึงมีความปลอดภัย 

และในการสือ่สารระยะใกลย้งัมีความเรว็ในการสือ่สารสงู การรบัสง่ขอ้มูล

จึงมีความผดิพลาดนอ้ยและสามารถรบัสง่ขอ้มูลจ านวนมากในเวลาจ ากดั

ได ้นอกจากนี ้เรายงัใชค้ลาวนข์องภาคเอกชน คือ กูเกิลไดร์ฟ ซ่ึงมีความ

สะดวกในการจดัเก็บและส ารองขอ้มูล” (KI1) 
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“ในการจัดเก็บและส ารองข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหอ

จดหมายเหตุของเรา ใช้ทัง้ระบบเครือข่ายทอ้งถิ่น และระบบเครือข่าย

อินเทอรเ์นต็ในการจัดการ จดัเก็บ และส ารองขอ้มูลเอกสารจดหมายเหตุ

ดิจิทลั โดยในระบบเครือข่ายทอ้งถิ่นใช้รบั-ส่งไฟล์ไปจัดเก็บและส ารอง

ขอ้มูลในระบบ NAS ส่วนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้รบั -ส่งไฟล์ไป

จดัเก็บและส ารองขอ้มูลบนคลาวด ์ซ่ึงเป็นคลาวดข์องบรษิัทขา้งนอก โดย

เช่าพืน้ทีจ่ดัเก็บและจา้งดูแลระบบแบบครบวงจร” (KI3) 

 

 “ศูนย์ของเราใช้เครือข่าย LAN ในการรบั-ส่งไฟล์ไปจัดเก็บและส ารอง

ขอ้มูลภายใน เรามีหลายฐานขอ้มูลจึงใชท้ัง้ระบบ SAN และระบบ NAS 

ก็แบ่ง ๆ ใชง้านกนัไป แต่เราตอ้งรบัส่งไฟล์จากภายนอกดว้ยจึงใชร้ะบบ

คลาวด์ผ่านอินเทอรเ์นต็ดว้ย เราเป็นหน่วยงานภาครฐัก็ใชค้ลาวด์ของรฐั 

มีเสยีเงนิเลก็นอ้ย” (KI4) 

 

 “หอจดหมายเหตุของเราใชท้ัง้เครือข่าย LAN และเครือข่ายอินเทอร์เนต็

ในการจดัเก็บเอกสารจดหมายเหตดุิจิทลั ถา้รบั-ส่งไฟล์ภายในหน่วยงาน

ก็ใช้ LAN ส่งไฟล์ไปจัดเก็บในฮาร์ดดิสก์ของเครือ่งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

สว่นภายนอกเราใชอ้ินเทอรเ์นต็จะเรยีกว่าระบบคลาวด์ก็ไดเ้พราะเราใชกู้

เกิลไดรฟ์ทัง้จดัเก็บและใหบ้รกิารเอกสารจดหมายเหตดุจิิทลั” (KI6) 

 
1.4. ปัญหาและอุปสรรค พบว่า หน่วยงานบริการจดหมายเหตุประสบปัญหา

และอุปสรรคในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั แบง่เป็น 3 ดา้น ดงันี ้
1.4.1 ดา้นนโยบาย หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตสุว่นใหญ่ไม่มีนโยบายและ

แผนงานดา้นนีโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัขาดมาตรฐานการปฏิบติังาน เช่น มาตรฐานการลงรายการ
ขอ้มูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มาตรฐานรูปแบบไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัล  
เป็นตน้ จึงตอ้งใชน้โยบายรว่มของสว่นกลางหรอืระเบียบปฏิบติั ซึ่งไม่มีรายละเอียดครอบคลมุทุก
ขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน จึงท าให้บุคลากรขาดแนวทางในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
เก่ียวกบัการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ซึ่งวิธีแกปั้ญหา ไดแ้ก่ การใชน้โยบายและแนว
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ปฏิบติัของหนว่ยงานบรกิารอ่ืนท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เช่น นโยบายของหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 
เป็นตน้ ดงัค าสมัภาษณ ์  

 
 “ผูบ้ริหารมีนโยบายเกี่ยวกบัการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั

ประกาศเวียนใหร้บัทราบกนัแลว้ แต่นโยบายดงักล่าวยงัขาดรายละเอียด

และขัน้ตอนการปฏิบัติงานอยู่ หลายเรือ่งไม่มีแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

เมือ่เราพบปัญหาจากปฏบิตังิานเราก็ตดัสนิใจไม่ถูก” (KI1) 

 

 “เรามีนโยบายและแนวทางการปฏิบตังิานของหอจดหมายเหตุ ซ่ึงมีการ

กล่าวถึงเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล แต่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน

ทั้งหมด เราแก้ปัญหาโดยใช้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่มี

รายละเอียด เช่นของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซ่ึงเอามาใชป้ฏิบตัิในงาน

สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดุจิิทลัของเราไดห้ลายเรือ่ง” (KI2) 

 

 “หอจดหมายเหตุของเรามีนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารดิจิทลัหรือไม่ 

อาจไม่ชัดเจน เพราะหน่วยงานเราขึน้กับหอสมุดมหาวิทยาลยั ต้องใช้

นโยบายร่วมกับนโยบายของหอสมุด ซี่งไม่มีการกล่าวถึงจดหมายเหตุ

ดจิิทลัแบบเฉพาะเจาะจง แต่กล่าวถงึทรพัยากรของหอสมุดโดยรวม เราก็

ใช ้“คู่มือการปฏบิตังิานดา้นการอนรุกัษ์และป้องกนัทรพัยากรสารสนเทศ

ทีม่ีค่าหายาก” ก็น  ามา apply ปฏิบตัิไดร้ะดบัหนึ่ง แต่การไม่มีนโยบายที่

ชดัเจนก็ท าใหม้ีปัญหาเรื่องการคดัเลือกเอกสารบ้าง เช่น เวลาคดักรอง

เอกสารเราก็ไม่ทราบว่าตอ้งใชเ้กณฑอ์ะไร ท าใหต้ดัสนิใจยาก” (KI3) 

 

 “เราไม่มีนโยบายทางดา้นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล

อย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร เพราะใชน้โยบายของส่วนกลางที่เราสงักัด 

แต่เรามีวิธีการปฏิบัติที่ท ากันมาจนเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน ไม่ได้

แยกแยะว่าเป็นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เพราะเริ่ม
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ตัง้แต่จดัหา แปลงเอกสาร classify จนถงึจดัเก็บและใหบ้รกิาร ทีค่  านงึถึง

ความยัง่ยนืมาโดยตลอด” (KI4) 

 

 “เรามีการจัดการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลเกือบจะ 100 

เปอรเ์ซ็นต์แลว้ แต่ไม่เคยมีนโยบายทางดา้นนีท้ีช่ดัเจน ซ่ึงจะกล่าวว่าเป็น

ปัญหาก็ได ้เพราะเหมือนท ากนัโดยไม่มีนโยบาย บางเรือ่งก็ตอ้งการการ

ตัดสินใจที่ถูกต้อง เช่น เราจะจัดการกับเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล

อย่างไร จะมีการจดัเก็บอย่างไร ควรจะแยกเซิรฟ์เวอรใ์นการจดัเก็บไหม... 

เราจึงอยากใหม้ีนโยบายทางดา้นเอกสารจดหมายเหตดุิจิทลัทีช่ีช้ดัเฉพาะ

และชดัเจน” (KI5) 

 

 “หากเรามีนโยบายดา้นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดุจิิทลั มนัคง

จะเป็นกรอบและเครื่องชีน้  าแนวทางในการวางแผนการสงวนรักษา

เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ซ่ึงจะช่วยให้การปฏิบัติงานของเราบรรลุ

เป้าหมายทีค่าดหวงัไวไ้ด ้แต่ทีผ่่านมาเรายงัท าไดไ้ม่ดเีลย เนือ่งจากเราใช้

นโยบายทีเ่ขียนรวมกับทรพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมุด รายละเอียด

ของนโยบายก็ไม่ครอบคลุมทุกขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน การขาด

นโยบายทางดา้นนีจึ้งเป็นเหมือนกับว่าเรายงัไม่มีเข็มทิศและหางเสือที่

ช่วยใหก้ารปฏบิตังิานด าเนนิไปถูกทศิถูกทาง” (KI6)  

 
1.4.2 ดา้นบุคลากร หนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตุขาดแคลนบุคลากรในการ

ปฏิบัติงานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัทัง้ดา้นแรงงาน ความสามารถและทศันคติของ
บุคลากร โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นนีมี้จ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานและบุคลากรของบาง
หน่วยงานตอ้งปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากงานจดหมายเหตุ รวมทัง้ในปัจจุบันเอกสารดิจิทัลมี
จ านวนเพิ่มมากขึน้ ท าใหภ้าระงานสงวนรกัษาดิจิทลัเพิ่มมากขึน้ดว้ยเช่นกนั นอกจากนีง้านสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัยงัรวมถึงการติดตามและตรวจสอบคณุภาพเอกสารใหค้งสภาพ
ใชง้านไดเ้สมอดว้ย สว่นดา้นความสามารถของบุคลากร พบวา่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานจดหมายเหตุ
ขาดทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ท าใหป้ฏิบัติไม่ถูกตอ้ง
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หรือไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนีห้น่วยงานบริการจดหมายเหตุประสบปัญหาบุคลากรขาด
ทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานและไม่ใหค้วามส าคญัของการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั 
จึงปฏิบติังานไม่ถกูตอ้งหรอืครบถว้นสมบูรณ ์สง่ผลใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การไม่ระมัดระวงั
เรื่องไฟลส์ญูหาย การจัดการเอกสารไม่เป็นระบบท าใหเ้สียเวลาในการคน้หาหรอืเอกสารสญูหาย 
เป็นตน้  ดงัค าสมัภาษณ ์

 
 “เราขาดแคลนบุคลากรในการปฏบิตัิงานทางดา้นจดหมายเหตุ ตอนนีท้ ัง้

หอจดหมายเหตฯุ มีบุคลากรแค่ 3 คน และเอกสารดจิิทลัมีเพิม่มากขึน้ทุก

วนั ที่เป็นสิ่งพิมพ์ก็ตอ้งแปลงเป็นดิจิทัลอีกล่ะ ทางเราสงักัดอยู่ภายใต้

หอสมุดของมหาวทิยาลยั เราจึงไม่ไดท้ างานเฉพาะทางดา้นจดหมายเหตุ

อย่างเดียว หากหอสมุดมีงานเขา้มา เราก็ตอ้งไปช่วยงานหอ้งสมุดดว้ย” 

(KI2) 

 

 “เราขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก ตอนนีเ้รามีบุคลากรที่รบัผดิชอบ

ทางดา้นจดหมายเหตุเพยีงคนเดยีว ซ่ึงจะเป็นปัญหาอย่างมากในอนาคต

ที่เราจะรบัมอบและจัดเก็บเอกสารที่เป็นไฟล์ดิจิทลัทัง้หมด โดยเฉพาะ

ปัจจุบนัไฟล์เอกสารทีเ่ป็นดจิิทลัมีเพิม่ขึน้เยอะมาก เราอยากมีทมีไอทหีรือ

คนที่มีความรูเ้รื่องนีม้าช่วยในการจัดการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล” 

(KI6) 

 

 “ปริมาณเอกสารที่ค้างจ านวนมากที่ยงัไม่ไดแ้ปลง แลว้พอตอ้งสแกน

ประกอบกบัตอ้งมีมาตรฐาน ISADG บุคลกรยงัใหม่กบัเรือ่งนีท้  างานไม่

คล่องแคล่ว ท าใหก้ารท างานใชเ้วลามาก ไหนจะตอ้งคดักรองเอกสารที่

รบัเขา้มาอีก ส่วนใหญ่เป็นไม่เคยผ่านการกรองมาก่อน เมื่อบุคลากรไม่

พอเราก็ตอ้งจา้งนกัศกึษาช่วยงาน แต่เป็น part time ก็แกปั้ญหาไดร้ะดบั

หนึง่” (KI3) 
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 “เรามีบุ คลากรที่ เป็นนักจดหมายเหตุ  ซ่ึ งจบการศึกษาทางด้าน

ประวตัิศาสตร์ แต่ขาดความรูท้างดา้นการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ

ดิจิทัล งานจดหมายเหตุดิจิทัลไม่ได้จบแค่การจัดการ ยังต้องมีการ

ตรวจสอบคุณภาพและการใช้งานไดข้องเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัใน

ระบบอีก ไฟล์เอกสารเรามีเยอะมาก ทัง้ไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ เสยีงและ

วีดิโอ จึงตอ้งเนน้ว่าตอ้งการคนทีม่ีความรูเ้รือ่งการจัดการเอกสารดิจิทลั

จรงิ ๆ เขา้มาช่วยงานนี”้ (KI1) 

 

 “Literacy ในเรื่องของการสงวนรักษาข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลของ

บุคลากรในองค์กรมีหลายระดบั เรามีบุคลากรทัง้สายวิชาการและไม่ใช่

สายวชิาการ หากมีความรูห้รือเขา้ใจไม่ตรงกนัเกีย่วกบัการปฏบิตังิานบาง

เรือ่งอาจเป็นปัญหาได ้เช่น การกรอกขอ้มูลเมทาดาทาไม่ถูกตอ้ง ท าให้

คน้หาเอกสารไม่พบ ซ่ึงเรือ่งนีเ้ป็นหนา้ทีข่อ้งหน่วยงานตอ้งพฒันาความรู้

และปรบัความเขา้ใจในการท างานของทกุคนใหต้รงกนั” (KI4) 

 

 “นอกจากเราตอ้งการบุคลากรที่มีความรูส้ามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งแลว้ เรายงัตอ้งการบุคลากรทีม่ีทศันคติดา้นบวกในเรือ่งนีด้ว้ย ซ่ึง

ที่ผ่านมาเรายงัพบอยู่บ้างว่าบุคลากรของเรายังมีทศันคติที่ไม่ดี ไม่ให้

ความส าคัญในการสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล และเมื่อ

ปฏิบัติงานก็ท าไม่ถูกตอ้งหรือครบถว้นสมบูรณ์ ท าใหเ้กิดปัญหาในการ

ด าเนินงาน เช่น การจัดการเอกสารไม่เป็นระบบ ท าใหเ้สียเวลาในการ

คน้หาหรือเอกสารสญูหาย ไม่ระมดัระวงัเรือ่งการจัดการไฟลข์อ้มูล ท าให้

หาไฟลไ์ม่พบหรอืไฟลส์ญูหาย” (KI1) 

 

1.4.3 ดา้นงบประมาณ หน่วยงานบริการจดหมายเหตุประสบปัญหาในการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ไดแ้ก่ ขาดแคลนงบประมาณหรือไดร้บังบประมาณลด
นอ้ยลงจากเดิม และกฎระเบียบไม่สอดคลอ้งกับสถานการณ ์โดยหน่วยงานบริการจดหมายเหตุ
เป็นหน่วยงานย่อยหรือไม่เป็นเอกเทศ ท าให้การจัดสรรงบประมาณขึน้อยู่กั บนโยบายของ
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หน่วยงานท่ีสงักัด ซึ่งพิจารณาตามล าดับความส าคัญของหน่วยงานย่อยและภาระงาน เช่น 
งบประมาณสว่นกลางลดลง ท าใหจ้ดัสรรงบประมาณนอ้ยลง การจดัสรรงบประมาณตามจ านวนผู้
เขา้ใช้บริการ เป็นตน้ นอกจากนีร้ะเบียบขอ้บังคับของหน่วยงานราชการไม่ยืดหยุ่นต่อการขอ
งบประมาณในกรณีเรง่ด่วน เช่น เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายเสยีหาย อุปกรณช์ ารุด เป็นตน้ ท าให้
การปฏิบติังานตอ้งชะงกัเพื่อรอการของบประมาณในรอบปีงบประมาณใหม่ ดงัค าสมัภาษณ ์   

 
 “เราได้รบังบประมาณดา้นการจัดการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลันอ้ย

มากและไม่เพียงพอ เพราะหอจดหมายเหตุไม่อยู่ในโครงสร้างของ

กระทรวงฯ แหล่งทีม่าของงบประมาณไม่ชดัเจน การของบประมาณตอ้ง

ท าเป็นโครงการยืน่ขอไปทีส่ว่นกลางและขอปีต่อปี ซ่ึงแลว้แต่เขาจะจดัสรร

ให ้ดว้ยความเป็นส่วนราชการจึงมีความยุ่งยากเรือ่งระเบียบงบประมาณ

บา้ง บางครัง้เครือ่งเซิรฟ์เวอร์หรืออุปกรณ์มีปัญหาก็ของบจ้างซ่อมบ ารุง

หรือซือ้ใหม่ไม่ได ้ตอ้งรอตัง้งบรอบใหม่ซ่ึงไม่ทนัการณ์ การจัดซือ้วสัดุก็

ตอ้งดูจากงบเหลอืจ่ายในแต่ละปี ทกุอย่างเป็นดิจิทลัไปหมดแลว้ แต่เรือ่ง

เทคโนโลยอีะไรดูเป็นเรือ่งยากและห่างไกลส าหรบัการปฏบิตังิาน” (KI1) 

 

 “หอจดหมายเหตุของเราขาดแคลนงบประมาณ ท าใหเ้ราไม่มีงบทีจ่ะจา้ง

บุคลากรเพิม่หรอืจา้งเอา้ซอสก็ไม่ได ้รวมทัง้ไหนจะการจดัซือ้วสัดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ เนือ่งจากผูบ้รหิารเขามองเรือ่งจ านวนลูกคา้เป็นหลกั ซ่ึงเรามีลูกคา้

ที่เขา้มาใช้บริการไม่ไดเ้ยอะ ปีหนึ่งมีคนใช้บริการประมาณสิบกว่าคน 

งบประมาณที่เราได้จึงได้น ้อยตามผู ้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการ ซ่ึงน่าจะ

พจิารณาคณุภาพการท างานของเราดว้ย” (KI2) 

 

 “หอจดหมายเหตุของเราไม่ใช่ส่วนส าคญัที่สุดในโครงสรา้งองค์กร เรา

ขึน้กับหอสมุดมหาวิทยาลยั การจัดสรรงบประมาณจึงมีการกระจาย

งบประมาณตามล าดบัความส าคญัของหนว่ยงาน ปัจจุบนังบประมาณที่

หอจดหมายเหตุของเราไดร้บัการจัดสรรค่อนขา้งนอ้ยและไม่เพยีงพอต่อ

การจา้งบุคลากรมาช่วยงาน” (KI3)  
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“เราเป็นหน่วยงานย่อยของห้องสมุด ซ่ึงการบริหารจะมุ่ งที่ห้องสมุด

มากกว่าจดหมายเหตุ ท าให้ไม่มีงบประมาณในการจัดการเอกสาร

จดหมายเหตุดิจิทลั ซ่ึงกระทบดา้นบุคลากรดว้ย ปัจจุบนัเรามีบุคลากรที่

ท างานทางดา้นจดหมายเหตุเพียงคนเดียว และกระทบงบประมาณใน

การจัดหาเทคโนโลยีที่น  ามาใช้ในการจัดการหรือสงวนรกัษาเอกสาร

จดหมายเหตดุจิิทลัดว้ย” (KI6) 

   
 “ศูนย์ของเราตอ้งใหบ้ริการชุมชนดว้ย แต่กระทรวงจัดสรรงบประมาณ

ไม่ไดค้ านงึถงึรายละเอียดของการด าเนนิงานดา้นนี ้การบริการชุมชนตอ้ง

อปัโหลดไฟล์ขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไฟล์วดีิโอใหญ่มาก แต่ traffic ระบบ

เครอืข่ายของเรามีจ ากดั จึงก าหนดรบั-สง่ไฟลอ์ยู่ที ่100 MB หากน าวดีโิอ

มาตดัต่อเพือ่ใหไ้ฟล์เล็กก็อาจขดักบัหลกัการหรือสาระส าคญัที่ตอ้งการ

น าเสนอ และทางเราอยากเก็บไฟล์ต้นฉบับของเขาไว้ด้วย ตอนนีก้็

แกปั้ญหาดว้ยการใหฝ้ากส่งไฟล์กนัมาและท างานหลงับ้าน... ที่เล่ามาก็

คือ ไอเดียเรามีแต่ขาดงบประมาณสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีใหเ้ราและ

ชุมชนท างานไดส้ะดวกกว่านี”้ (KI4) 

 

2. ความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงาน
บรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย 

ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
ของหนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 คณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
2.1 จากตาราง 4 แสดงว่าคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 87 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 66 คน (รอ้ยละ 75.86) ส  าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตร ี
จ านวน 51 คน (รอ้ยละ 58.62) ท างานในต าแหน่งนกัจดหมายเหต ุจ านวน 51 คน (รอ้ยละ 58.62) 
และมีประสบการณใ์นการปฏิบติังานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั 1-5 ปี จ านวน 40 คน 
(รอ้ยละ 45.98) ดงัตาราง 4 

คุณลักษณะ ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 21 24.14 
หญิง 66 75.86 

รวม 87 100 
ระดับการศึกษา 
ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 3 3.45 
ปรญิญาตร ี 51 58.62 
ปรญิญาโท 33 37.93 

รวม 87 100 
ต าแหน่ง 
นกัจดหมายเหตุ 51 58.62 
บรรณารกัษ ์ 12 13.79 
นกัเอกสารสนเทศ 5 5.75 
อ่ืน ๆ 19 21.84 

รวม 87 100 
ประสบการณใ์นการปฏิบัติงานสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดจิิทลั 
1-5 ปี 40 45.98 
6-10 ปี 19 21.84 
11-20 ปี 14 16.09 
มากกวา่ 20 ปี 14 16.09 

รวม 87 100.00 
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ตาราง 5 ความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัของหนว่ยงานบรกิาร
จดหมายเหตใุนประเทศไทย (N=87) 

การสงวนรักษา 
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

ด้านนโยบาย 4.378 3.282 1.096 0.334 (2) 
1. หน่วยงานของท่านมีนโยบายเกี่ยวกับ
การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

4.517 3.230 1.287 0.398 6 

2. หน่วยงานของท่านมีนโยบายเกี่ยวกับ
การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัล โดยเป็นนโยบายท่ีกล่าวถึง
ทรัพยากรสารสนเทศอื่นด้วย 

4.264 3.207 1.057 0.330 14 

3. หน่วยงานของท่านมีนโยบายเกี่ยวกับ
การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลมีรายละเอียดสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ 

4.379 3.414 0.965 0.283 21 

4. หน่วยงานของท่านมีแผนการสงวน
รักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลระยะส้ัน  
(แผนรายปี) 

4.402 3.241 1.161 0.358 11 

5. หน่วยงานของท่านมีแผนการสงวน
รักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลระยะ
ยาว (แผน 5-10 ปี) 

4.368 3.080 1.288 0.418 4 

6. โครงสร้างหน่วยงานของท่านมีต าแหน่ง
นักจดหมายเหตุ 

4.356 3.414 0.942 0.276 22 

7. นโยบายของหน่วยงานของท่านมีการ
ระบุท่ีมาและวิธีการจัดสรรงบประมาณใน
การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลอย่างชัดเจน 

4.310 3.253 1.057 0.325 15 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

การสงวนรักษา 
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

8. บุคลากรรับรู้และปฏิบัติตามนโยบาย
การสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัล 

4.460 3.345 1.115 0.333 13 

9. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายการสงวนรักษาเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทัล 

4.345 3.356 0.989 0.295 19 

ด้านการปฏิบัติ 4.360 3.224 1.136 0.352 (1) 
10. บุคลากรปฏิบัติงานตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานสงวนรักษาเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทัล 

4.368 3.264 1.104 0.338 12 

11. บุคลากรทราบแนวทางการปฏิบัติงาน
ท่ีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล 

4.448 3.494 0.954 0.273 23 

12. บุคลากรมีความรู้หรือปฏิบัติงาน
แปลงไฟล์ (Migration) เอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทัลได้ เช่น การแปลงไฟล์ .TIFF 
เป็น .PDF/A เป็นต้น 

4.506 3.437 1.069 0.311 18 

13. บคุลากรมีความรู้หรือปฏิบัติงาน
เปล่ียนส่ือ (Refreshing) เอกสารจดหมาย
เหตุจากแอนะล็อกเป็นดิจิทัลได้ เช่น 
แปลงเทปวีดิทัศน์เป็นไฟล์ดิจิทัล เป็นต้น 

4.253 2.989 1.264 0.423 3 

14. บุคลากรมีความรู้หรือปฏิบัติงาน
จ าลองระบบ (Emulation) ฐานข้อมูล
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เช่น การใช้
โปรแกรม VMware ส าหรับจ าลองระบบ 
เป็นต้น 

3.989 2.356 1.633 0.693 1 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

การสงวนรักษา 
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

15. บุคลากรมีความรู้หรือปฏิบัติงาน
ส ารองข้อมูล (Backup) เอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทัลแบบโดยตรงได้ เช่น การใช้ฮาร์
ดิสก์แบบภายนอก แฟลซไดร์ฟ เทป
แม่เหล็ก เป็นต้น 

4.471 3.782 0.689 0.182 28 

16. บุคลากรมีความรู้หรือปฏิบัติงาน
ส ารองข้อมูล (Backup) เอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทัลแบบผ่านระบบเครือข่ายได้ เช่น 
ระบบ SAN ระบบ NAS ระบบคลาวด์ 
เป็นต้น 

4.299 3.092 1.207 0.390 8 

17. บุคลากรมีความรู้หรือสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการสงวน
รักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลใน
ระดับชาติ เช่น มาตรฐาน สวทช. เป็นต้น 

4.425 3.138 1.287 0.410 5 

18. บุคลากรมีความรู้หรือสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการสงวน
รักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลในระดับ
สากล เช่น มาตรฐานสภาการจดหมาย
เหตุสากล (International Council on 
Archives) เป็นต้น 

4.425 3.172 1.253 0.395 7 

19. บุคลากรตรวจตราและติดตาม
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้เสมอ 

4.414 3.517 0.897 0.255 26 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

การสงวนรักษา 
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

ด้านเทคโนโลยี 4.135 3.133 1.003 0.320 (3) 
20. หน่วยงานของท่านใช้อุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ฮาร์ดดิสก์แบบ
ภายนอก เทปแม่เหล็ก เป็นต้น 

4.575 3.609 0.966 0.268 24 

21. หน่วยงานของท่านใช้ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลผ่านเครือข่าย SAN (Storage Area 
Network) 

4.264 3.115 1.149 0.369 10 

22. หน่วยงานของท่านใช้ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลผ่านเครือข่าย NAS (Network 
Attached Storage)   

4.138 3.011 1.127 0.374 9 

23. หน่วยงานของท่านใช้ระบบคลาวด์
จัดเก็บข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.207 3.184 1.023 0.321 16 

24. หน่วยงานของท่านใช้ซอฟต์แวร์เชิง
พาณิชย์ในการสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล 

3.747 2.506 1.241 0.495 2 

25. หน่วยงานของท่านใช้ซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สในการสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล 

3.690 2.862 0.828 0.289 20 

26. หน่วยงานของท่านใช้ซอฟต์แวร์ท่ี
พัฒนาขึ้นเองในการสงวนรักษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล 

3.977 3.011 0.966 0.321 17 

27. หน่วยงานของท่านใช้ระบบเครือข่าย
ท้องถิ่น (LAN) ท่ีมีประสิทธิภาพในการ
สงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

4.161 3.310 0.851 0.257 25 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

การสงวนรักษา 
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

I D I-D (I-D)/D ล าดับ 

28. หน่วยงานของท่านใช้ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพในการสงวน
รักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 

4.46 3.586 0.874 0.244 27 

 
2.2 ความต้องการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของ

หน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย พบว่า อันดับ 1 คือ ดา้นการปฏิบัติ (PNImodified = 
0.352) อันดับ 2 คือ ด้านนโยบาย (PNImodified = 0.334) และอันดับ 3 คือ ด้านเทคโนโลยี 
(PNImodified = 0.320) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม พบว่า ความตอ้งการจ าเป็นอันดบั 1 คือ 
บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานจ าลองระบบ (Emulation) ฐานขอ้มลูเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั 
(PNImodified = 0.693) อนัดบั 2 คือ การใชซ้อฟตแ์วรเ์ชิงพาณิชยใ์นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทัล (PNImodified = 0.495) และอันดับ 3 คือ บุคลากรมีความรูห้รือปฏิบัติงานเปลี่ยนสื่อ 
(Refreshing) เอกสารจดหมายเหตุจากแอนะลอ็กเป็นดิจิทลัได ้(PNImodified = 0.423) ดงัตาราง 5



 

บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยเรื่อง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลัของหนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย ผูว้ิจยัไดส้รุปผลตามล าดบั ดงันี  ้

1. ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
2. วิธีด  าเนินงานวิจยั 
3. สรุปผลการวิจยั 
4. อภิปรายผลงานวิจยั 
5. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
1. เพื่อศกึษาสภาพและปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัของหน่วยงาน

บรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย 
2. เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของ

หนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
ในการวิจัยนี ้ผูว้ิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธีแบบขัน้ตอนเชิงส  ารวจ (The exploratory 

sequential design) (Cresswell. 2013) ทัง้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจยัเชิงปรมิาณ โดยด าเนิน
ตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย 
คือ ผูป้ฏิบัติงานของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย 33 แห่ง จ านวน 110 คน ซึ่ง
ส  ารวจจากเว็บไซตข์องหน่วยงานและสอบถามทางโทรศัพท ์กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยนี ้แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุม่ตามวิธีวิจยั ไดแ้ก่ 

1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก  (Key informants) ส  าหรับวิ ธี วิจัย เชิงคุณภาพ ได้แก่ 
ผูป้ฏิบัติงานของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย จ านวน 16 คน ซึ่งคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จากผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตุดิจิทลัของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุขนาดใหญ่ 6 แห่ง ท่ีมีจ านวนเอกสารจดหมายเหตุ
มากกว่า 500,000 รายการ และใหบ้ริการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ไดแ้ก่ 1) หอจดหมายเหตุ
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สาธารณสุขแห่งชาติ จ านวน 3 คน 2) จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
จ านวน 1 คน 3) ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) จ านวน 2 คน 4) หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ านวน 1 คน 5) หอจดหมายเหตมุหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จ านวน 4 คน 
และ 6) หอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑม์หาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 5 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างส  าหรบัวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ ผูป้ฏิบัติงานของหน่วยงาน
บรกิารจดหมายเหตุในประเทศไทย จ านวน 87 คน โดยการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างไม่นอ้ยกว่า
จ านวนกลุม่ตวัอยา่งขัน้ต ่าของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970, pp.607-610) และ
ใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 
2.1 แบบสมัภาษณส์  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญ เป็นแบบสอบถามกึ่งโครงสรา้ง โดยผูว้ิจัย

ศกึษาเอกสาร วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งน ามาสรา้งขอ้ค าถาม ซึ่งประกอบดว้ยขอ้ค าถาม
เก่ียวกับสภาพการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั ปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลั และขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ในมุมมองของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย จากนัน้น าแบบสมัภาษณ์
เสนออาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ์เพื่อขอค าแนะน าในการปรบัแกข้อ้ค าถามใหส้อดคลอ้งกับ
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

2.2 แบบสอบถามการประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย ซึ่งสรา้งจากการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและผลการวิจัยระยะท่ี 1 โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 
ขอ้มลูสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเป็นขอ้ค าถามแบบใหเ้ลือกตอบ และตอนท่ี 2 
สภาพท่ีเป็นอยู่จริงและสภาพท่ีคาดหวังในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลเป็นข้อ
ค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และนอ้ยท่ีสุด 
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดา้นความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
validity) โดยผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ซึ่งทุกขอ้ค าถามไดค้่าดัชนีความสอดคลอ้ง ( IOC) อยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 และปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ  จากนั้นน า
แบบสอบถามไปทดลองใชก้ับบรรณารกัษ์ของส  านกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แลว้น ามาทดสอบความเช่ือมั่ นของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
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สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient) ไดเ้ท่ากับ 0.985 ซึ่งนับว่า
แบบสอบถามมีคณุภาพสามารถน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูไดจ้รงิ 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจัยไดเ้สนอโครงการวิจยัต่อคณะกรรมการจรยิธรรม
ส าหรบัพิจารณาโครงการวิจยัท่ีท าในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ซึ่งผลการพิจารณา คือ 
โครงการวิจยันีเ้ป็นโครงการวิจยัท่ีเขา้ขา่ยยกเวน้ ตามหมายเลขรบัรอง SWUEC-G-171/2563 เม่ือ
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2563 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามวิธีการวิจยั แบง่เป็น 2 ระยะ โดย
ระยะท่ี 1 เก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบสมัภาษณ์ ผูว้ิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บ
ข้อมูลวิจัยจากผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ จากนัน้ติดต่อนัดหมายผูเ้ช่ียวชาญเพื่อสมัภาษณ์ โดยในการสมัภาษณ์ผูว้ิจัย
ชีแ้จงเก่ียวกับวัตถุประสงคข์องการวิจัย สาเหตุท่ีไดร้บัเชิญเขา้ร่วมการวิจัยและเงื่อนไขการให้
สมัภาษณ์ ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญทุกคนรบัทราบและยินดีเขา้รว่มการวิจัย การเก็บขอ้มูลสัมภาษณ์เริ่ม
ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยเป็นการสมัภาษณ์แบบเผชิญหนา้ (Face-to-
face interview) และแบบออนไลนเ์น่ืองจากเป็นช่วงวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งใชเ้วลา
สมัภาษณร์ายละ 45 – 60 นาที เม่ือการสมัภาษณเ์สรจ็สิน้แตล่ะครัง้ ผูว้ิจยัสรุปและวิเคราะหข์อ้มูล
เพื่อประเมินขอ้มูลท่ีไดร้บัว่าสมบูรณ์เพียงพอหรือไม่ หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ชัดเจน ผูว้ิจัยจะขอ
สมัภาษณ์เพิ่มเติม และปรบัขอ้ค าถามใหเ้หมาะสมเพื่อใหข้อ้มูลครบถว้นสมบูรณ์มากท่ีสุด และ
ระยะท่ี 2 เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถาม ผูว้ิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บ
ขอ้มูลวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และส่งไปยังหน่วยงานบริการ
จดหมายเหตุท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างเพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลวิจัย จากนัน้ผูว้ิจัยด าเนินการแจกและ
เก็บแบบสอบถามดว้ยตนเองทางไปรษณียแ์ละทางออนไลนใ์นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 
2564 โดยไดร้บัแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 87 ฉบบั ซึ่งตรวจสอบแลว้เป็นแบบสอบถามท่ี
สมบูรณท์ัง้หมด 

4. การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการดงันี ้
4.1 ขอ้มลูเชิงคณุภาพท่ีไดจ้ากการสมัภาษณน์ ามาถอดเทปและจดัพิมพเ์ป็นไฟล์

เอกสาร โดยสรุปเนือ้หาและจัดกลุม่ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการวิจัย จากนัน้วิเคราะหข์อ้มูล
ดว้ยวิธีวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) และน าเสนอขอ้มูลแบบการสังเคราะหส์รุปความ
ขอ้มลูสมัภาษณใ์นแตล่ะประเด็นตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
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4.2 ขอ้มลูเชิงปรมิาณท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม น ามาตรวจสอบความสมบูรณข์อง
การตอบแบบสอบถามท่ีไดร้บัคืน จากนัน้จัดกระท าและวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม
ค านวณส าเรจ็รูป ดงันี ้

4.2.1 ขอ้มลูสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะหโ์ดยการ
หาคา่ความถ่ี และรอ้ยละ 

4.2.2 ขอ้มูลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นน ามา
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นท่ีอิงโมเดลความแตกต่าง โดยรวบรวมขอ้มูลแบบการตอบสนองคู ่
จากการนิยามการประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ ความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอยูจ่รงิ (D) 
และสภาพท่ีคาดหวงั (I) และจัดล  าดับความตอ้งการจ าเป็นดว้ยวิธี Priority Need Index แบบ
ปรบัปรุง (PNImodified) (สวุิมล วอ่งวานิช, 2558, น.279) 

สรุปผลงานวิจัย 
1. สภาพและปัญหาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงานบริการ

จดหมายเหตใุนประเทศไทย พบผลวิจยัดงันี ้
1.1 ดา้นนโยบาย หน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีการ

ก าหนดนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร โดยบาง
แหง่ระบุรวมกบันโยบายเอกสารจดหมายเหตหุรอืทรพัยากรสารสนเทศประเภทอ่ืนหรอืก าหนดเป็น
ระเบียบปฏิบติั เช่น นโยบายการพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ ระเบียบการจดัการเอกสารจดหมาย
เหตุ เป็นตน้ ซึ่งเป็นนโยบายแบบกวา้งไม่ครอบคลมุการปฏิบติังานทัง้หมด นโยบายและระเบียบ
ดงักลา่วมีการเผยแพรท่ัง้ภายในหนว่ยงานและสาธารณะผา่นช่องทางตา่ง ๆ เช่น เว็บไซต ์ประกาศ 
และรายงานการประชุม เป็นตน้ เน่ืองจากหน่วยงานบรกิารจดหมายเหตหุลายแหง่ขึน้กบัหอ้งสมุด
มหาวิทยาลยั และศูนยส์ารสนเทศของหน่วยงาน จึงตอ้งใช้นโยบายรวมกับหอ้งสมุดหรือศูนย์
สารสนเทศท่ีสงักดั  

1.2 ด้านการปฏิบัติ หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการปฏิบัติเพื่อสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั มี 4 กระบวนการ ดงันี ้

1.2.1 การแปลงไฟล ์(Migration) หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตมีุการแปลงไฟล์
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การแปลงไฟลส์  าหรบัจัดเก็บเป็นไฟลต์น้ฉบบั เพื่อ
สงวนรกัษาไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลใหส้ามารถใชง้านไดใ้นปัจจุบัน และสามารถเปลี่ยน
รูปแบบไฟลไ์ดใ้นอนาคตหากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถน าไฟลต์น้ฉบบัมาแปลงเป็นไฟล์
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ตามเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงนัน้ได ้เช่น แปลงไฟลส์กลุ TIFF เป็นไฟลส์กลุ PDF/A แปลงไฟลเ์สยีง
สกุล WAV เป็นไฟลส์กุล AIFF เป็นตน้ และ 2) การแปลงไฟลส์  าหรบับริการผูใ้ช ้ด  าเนินการโดย
แปลงไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทลัตน้ฉบบัใหอ้ยูใ่นรูปแบบความละเอียดท่ีต ่ากวา่ เพื่อสะดวก
ในการดาวนโ์หลดและประหยดัเนือ้ท่ีการจัดเก็บไฟลข์อ้มูล เช่น แปลงไฟลส์กลุ TIFF เป็นไฟลส์กุล 
JPEG เป็นตน้  

1.2.2 การเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการเปลี่ยน
สื่อเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ีถูกเก็บในสื่อบันทึกรูปแบบเดิมทัง้สื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละสื่อโสต
ทศัน ์เช่น ซีดีรอม ดีวิดี ฟลอปปีดิสก ์เทปบนัทึกเสียง ฟิลม์ภาพยนตร ์เป็นตน้ โดยเปลี่ยนเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท่ี์ใชง้านไดก้ับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นปัจจุบนั เช่น ฮารด์ดิสกภ์ายนอก (External 
harddisk) พืน้ท่ีเก็บขอ้มูลบนคลาวด ์(Cloud storage) เป็นตน้ เน่ืองจากเทคโนโลยีสื่อท่ีใชจ้ดัเก็บ
ขอ้มลูเดิมลา้สมยั (Obsolescence) ท าใหไ้ม่สามารถอ่านหรอืเขา้ถึงขอ้มลูในเอกสารจดหมายเหตุ
นัน้ไดห้รอืใชง้านไดไ้ม่สะดวก  

1.2.3 การจ าลองระบบ (Emulation) หนว่ยงานบริการจดหมายเหตุมีการจ าลอง
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรเ์พื่อให้สามารถอ่านหรือใช้ไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลท่ี
แพลตฟอรม์ต่างกันได ้เช่น การจ าลองระบบปฏิบัติการลีนุกซบ์นเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายท่ีใช้
ระบบปฏิบัติวินโดวส ์เพื่อให้สามารถจัดการไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลได้ เป็นต้น โดย
หน่วยงานบริการจดหมายเหตุจัดเก็บไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทลัในรูปแบบ PDF/A ซึ่งเป็น
รูปแบบท่ีสามารถจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลได้ในระยะยาวโดยท่ีข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ขึน้กับ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์การแสดงผล ท าใหใ้นอนาคตหากมีการจ าลองระบบเพื่อเปิดอ่านหรือใช้
ไฟลเ์อกสารจดหมายเหตดิุจิทลัขอ้มลูจะแสดงผลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

1.2.4 การส  ารองขอ้มูล (Backup) หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการส  ารอง
ขอ้มูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัมากกว่าหนึ่งวิธี เพื่อป้องกันขอ้มูลถูกลบ ท าลาย สญูหายหรือ
เกิดความเสยีหายจากอุปกรณท่ี์ใชส้  ารองขอ้มลู โดยขอ้มูลท่ีส  ารองไวส้ามารถน ามากูคื้นได ้วิธีการ
ส  ารองขอ้มลูท่ีใชง้านในปัจจุบนั มี 3 วิธี ไดแ้ก่ วิธีท่ี 1 การส  ารองขอ้มลูแบบมือ (Manual backup) 
โดยใชฮ้ารด์แวรห์รอือุปกรณจ์ดัเก็บขอ้มูล เช่น ฮารด์ดิสกแ์บบภายนอก เทปแม่เหลก็ ซีดีรอม/ดีวิดี 
เป็นต้น และน าอุปกรณ์ดังกล่าวไปจัดเก็บในท่ีท่ีปลอดภัย วิธีท่ี 2 การส  ารองขอ้มูลแบบระบบ
เครือข่ายโดยใช้ระบบจัดเก็บขอ้มูลบนเครือข่ายแบบ NAS (Storage Area Network) และแบบ 
SAN (Network Attached Storage) ซึ่งไฟลข์อ้มูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัถูกจัดเก็บอัตโนมัติ
ไปยังระบบส ารองขอ้มูลผ่านเครือข่ายในช่วงเวลาท่ีก าหนด และวิธีท่ี 3 การส  ารองขอ้มูลแบบ
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คลาวด ์โดยใช้ระบบประมวลผลแบบคลาวดใ์นการส  ารองขอ้มูล ซึ่งหน่วยงานบางแห่งมีระบบ
คลาวดข์องตนเองหรอืบางแหง่เช่าพืน้ท่ีคลาวดข์องเอกชนในการจดัเก็บขอ้มลูเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลั การเช่าพืน้ท่ีคลาวดข์องเอกชนจะเหมารวมการจา้งดูแลเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศของ
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัดว้ย นอกจากนีย้งัมีการส  ารองขอ้มลูบนระบบคลาวดท่ี์ไม่เสยีคา่ใชจ้่าย 
เช่น Google drive เป็นตน้ 

1.3 ดา้นเทคโนโลยี พบว่า หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการใชเ้ทคโนโลยีในการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั ดงันี ้

1.3.1 เทคโนโลยีการจัดการเอกสาร (Document management technology) 
หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตใุชเ้ทคโนโลยีการจัดการเอกสารในการอ านวยการปฏิบติังานสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล ได้แก่ เครื่องแปลงเทปเสียง/วีดิทัศน์เป็นสื่อดิจิทัล เครื่อง
สแกนเนอร ์เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย โปรแกรมดีสเปซ (Dspace) และคลงัสถาบัน จากการ
สมัภาษณ์ พบว่า หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการใช้เครื่องแปลงเทปเสียง/วีดิทัศนเ์ป็นสื่อ
ดิจิทัลในการเปลี่ยนสื่อโดยแปลงขอ้มูลจากเทปบันทึกเสียงและเทปวีดิทัศนเ์ป็นไฟลดิ์จิทัล ซึ่ง
หน่วยงานบริการจดหมายเหตุสว่นใหญ่ใชว้ิธีจ้างบริษัทภายนอกเป็นผูด้  าเนินการให ้เพราะขาด
แคลนอุปกรณแ์ละบุคลากร สว่นเครื่องสแกนเนอรใ์ชใ้นการแปลงไฟลโ์ดยแปลงเอกสารจดหมาย
เหตุสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นสื่อดิจิทัลในรูปแบบไฟลต์่าง ๆ เช่น TIFF  PDF/A JPEG เป็นตน้ ทัง้นีใ้นการ
เปลี่ยนสื่อและแปลงไฟลม์ุ่งให้สามารถเขา้ถึง แสดงผลและใช้ไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัล
เหลา่นัน้ไดแ้มว้่าเทคโนโลยีไดเ้ปลี่ยนไป รวมทัง้เพื่อความสะดวกต่อการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่
ขอ้มูลผ่านเครือขา่ยอินเทอรเ์น็ต เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายถูกใชใ้นการจดัการฐานขอ้มูลเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล และโปรแกรมดีสเปซถูกใชใ้นการสรา้งและจัดการคลงัสถาบัน ซึ่งเป็นคลงั
ส  าหรบัรวบรวม จดัเก็บ เผยแพร ่และสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัใหส้ามารถเขา้ถึงและ
ใชง้านไดใ้นระยะยาว  

1.3.2 เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล (Storage techenology) หน่วยงานบริการ
จดหมายเหตุใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บขอ้มูลในการอ านวยการปฏิบัติงานสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลั ไดแ้ก่ ระบบประมวลผลแบบคลาวด ์อุปกรณเ์ก็บขอ้มลูบนเครือขา่ยแบบ NAS 
และแบบ SAN รวมทัง้อุปกรณจ์ัดเก็บขอ้มลูแบบพกพา เช่น ฮารด์ดิสกแ์บบภายนอก แฟลชไดรฟ์ 
เป็นตน้ จากการสมัภาษณ์ พบว่า หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการใช้ระบบประมวลผลแบบ
คลาวดโ์ดยการเช่าพืน้ท่ีจัดเก็บขอ้มูลแบบคลาวดข์องหน่วยงานท่ีสงักัดและของบริษัทเอกชน 
รวมทัง้การใชร้ะบบคลาวดท่ี์ไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น Google dive เป็นตน้ เพื่อจัดเก็บและส ารอง
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ขอ้มูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล สว่นการใช้อุปกรณ์จัดเก็บขอ้มูลบนเครือข่ายแบบ NAS และ 
SAN เพื่อจดัเก็บและส ารองขอ้มลูเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัผา่นระบบเครอืข่ายท่ีสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภยั รวมทัง้การใชอุ้ปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา เพื่อส  ารองขอ้มูลเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลัแบบชั่วคราว 

2. ปัญหาและอุปสรรค หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตปุระสบปัญหาและอุปสรรคใน
การสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั แบง่เป็น 3 ดา้น ดงันี ้

2.1 ด้านนโยบาย หน่วยงานบริการจดหมายเหตุส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายและ
แผนงานดา้นนีโ้ดยตรง นอกจากนีย้งัขาดมาตรฐานการปฏิบติังาน เช่น มาตรฐานการลงรายการ
ขอ้มูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มาตรฐานรูปแบบไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัล  
เป็นตน้ จึงตอ้งใชน้โยบายรว่มของสว่นกลางหรอืระเบียบปฏิบติั ซึ่งไม่มีรายละเอียดครอบคลมุทุก
ขัน้ตอนของการปฏิบัติงาน จึงท าให้บุคลากรขาดแนวทางในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
เก่ียวกบัการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ซึ่งวิธีแกปั้ญหา ไดแ้ก่ การใชน้โยบายและแนว
ปฏิบติัของหนว่ยงานบรกิารอ่ืนท่ีมีรายละเอียดครบถว้น เช่น นโยบายของหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ 
เป็นตน้ 

2.2 ด้านบุคลากร หน่วยงานบริการจดหมายเหตุขาดแคลนบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัทัง้ดา้นแรงงาน ความสามารถและทศันคติของ
บุคลากร โดยบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นนีมี้จ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานและบุคลากรของบาง
หน่วยงานตอ้งปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจากงานจดหมายเหตุ รวมทัง้ในปัจจุบันเอกสารดิจิทัลมี
จ านวนเพิ่มมากขึน้ ท าใหภ้าระงานสงวนรกัษาดิจิทลัเพิ่มมากขึน้ดว้ยเช่นกนั นอกจากนีง้านสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัยงัรวมถึงการติดตามและตรวจสอบคณุภาพเอกสารใหค้งสภาพ
ใชง้านไดเ้สมอดว้ย สว่นดา้นความสามารถของบุคลากร พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานจดหมายเหตุ
ขาดทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ท าใหป้ฏิบัติไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนีห้น่วยงานบริการจดหมายเหตุประสบปัญหาบุคลากรขาด
ทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานและไม่ใหค้วามส าคญัของการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั 
จึงปฏิบติังานไม่ถกูตอ้งหรอืครบถว้นสมบูรณ ์สง่ผลใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น การไม่ระมัดระวงั
เรื่องไฟลส์ญูหาย การจัดการเอกสารไม่เป็นระบบท าใหเ้สียเวลาในการคน้หาหรอืเอกสารสญูหาย 
เป็นตน้  

2.3 ดา้นงบประมาณ หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตุประสบปัญหาในการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั ไดแ้ก่ ขาดแคลนงบประมาณหรือไดร้บังบประมาณลดนอ้ยลง
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จากเดิม และกฎระเบียบไม่สอดคลอ้งกับสถานการณ์ โดยหน่วยงานบริการจดหมายเหตุเป็น
หน่วยงานย่อยหรอืไม่เป็นเอกเทศ ท าใหก้ารจดัสรรงบประมาณขึน้อยู่กบันโยบายของหน่วยงานท่ี
สงักัด ซึ่งพิจารณาตามล าดับความส าคัญของหน่วยงานย่อยและภาระงาน เช่น งบประมาณ
ส่วนกลางลดลง ท าใหจ้ัดสรรงบประมาณน้อยลง การจัดสรรงบประมาณตามจ านวนผู้เขา้ใช้
บรกิาร เป็นตน้ นอกจากนีร้ะเบียบขอ้บงัคบัของหนว่ยงานราชการไม่ยืดหยุน่ตอ่การของบประมาณ
ในกรณีเรง่ดว่น เช่น เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ขา่ยเสยีหาย อุปกรณช์ ารุด เป็นตน้ ท าใหก้ารปฏิบติังาน
ตอ้งชะงกัเพื่อรอการของบประมาณในรอบปีงบประมาณใหม่ 

3. ความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงาน
บรกิารจดหมายเหตใุนประเทศไทย พบผลวิจยัดงันี ้

3.1 คณุลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 87 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 66 
คน (รอ้ยละ 75.86) ส  าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 51 คน (รอ้ยละ 58.62) ท างานใน
ต าแหน่งนกัจดหมายเหต ุ51 คน (รอ้ยละ 58.62) และมีประสบการณใ์นการปฏิบัติงานสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 1-5 ปี 40 คน (รอ้ยละ 45.98) 

3.2 ความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัของหนว่ยงาน
บริการจดหมายเหตุในประเทศไทย พบว่า อันดับ 1 คือ ดา้นการปฏิบัติ (PNImodified = 0.352) 
อันดับ 2 คือ ดา้นนโยบาย (PNImodified = 0.334) และอันดับ 3 คือ ดา้นเทคโนโลยี (PNImodified = 
0.320) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม พบวา่ ความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั 1 คือ บุคลากรมีความรู ้
หรือปฏิบัติงานจ าลองระบบ (Emulation) ฐานขอ้มูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล (PNImodified = 
0.693) อันดบั 2 คือ การใชซ้อฟตแ์วรเ์ชิงพาณิชยใ์นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
(PNImodified = 0.495) และอันดบั 3 คือ บุคลากรมีความรูห้รือปฏิบติังานเปลี่ยนสื่อ (Refreshing) 
เอกสารจดหมายเหตจุากแอนะลอ็กเป็นดิจิทลัได ้(PNImodified = 0.423) 

อภปิรายผลงานวิจัย 
จากผลการวิจยัมีประเด็นส  าคญัท่ีน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตุสว่นใหญ่ไม่มีการก าหนดนโยบายการสงวนรกัษาเอกสาร

จดหมายเหตุดิจิทลัอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร เน่ืองจากความส าเร็จขององคก์รตอ้งมีนโยบาย
อยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษรส าหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัและการตดัสินใจเก่ียวกบัการสงวน
รกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั รวมทัง้อ านวยความสะดวกแก่บุคคลากรในการปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายเพื่อบรรลตุามวตัถปุระสงคข์ององคก์ร (Yadav, 2016, p. 66; ประชุม รอด
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ประเสริฐ, 2545, น. 27) ในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัจ าเป็นตอ้งมีการก าหนด
และเช่ือมโยงนโยบายกบัการปฏิบติั เพื่อยืนยนัและสรา้งความมั่นใจไดว้า่ เอกสารจดหมายเหตจุะ
ได้ร ับการบริหารจัดการและสงวนรักษาอย่างแท้จริง  (Gracy & Kahn, 2012, p. 32 - 33; 
InterPARES, 2012, p.  10; National Digital Stewardship Alliance, 2014, p. 6) นอกจาก นี ้
ผลการวิจัยยังพบว่า นโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลของหน่วยงานบริการ
จดหมายเหตมีุการก าหนดแบบระบุรวมกบัเอกสารจดหมายเหตหุรอืทรพัยากรสารสนเทศประเภท
อ่ืนหรือก าหนดเป็นระเบียบปฏิบติัของหน่วยงาน เช่น นโยบายการพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศ 
ระเบียบการจดัการเอกสารจดหมายเหต ุเป็นตน้ เน่ืองจากหนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตหุลายแห่ง
ขึน้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัย และศูนย์สารสนเทศของหน่วยงาน จึงต้องใช้นโยบายรวมกับ
หอ้งสมุดหรือศูนยส์ารสนเทศท่ีสงักัด และการท่ีนโยบายไม่ไดร้ะบุเก่ียวกับเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลัแบบเฉพาะเจาะจง เน่ืองจากเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเป็นเอกสารท่ีถูกบนัทกึในสื่อดิจิทลั
โดยการผลิต สื่อสาร สงวนรกัษาและเขา้ถึงดว้ยอุปกรณ์ดิจิทัล ซึ่งมีทั้งการแปลงจากเอกสาร
จดหมายเหตุดั้งเดิมท่ีเป็นสื่อแอนะล็อกให้เป็นสื่อดิจิทัลและการผลิตเอกสารดิจิทัลตั้งแต่เกิด 
(Born-digital archives) โดยก าเนิดมาพรอ้มกบัเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเพิ่งเจริญกา้วหนา้อย่างมากใน
ทศวรรษนี ้(International Council on Archives, 2016; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ 
ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2561, น. 77; สมสรวง พฤติกุล, 2551, น. 
22) ซึ่งหน่วยงานบรกิารจดหมายเหตุไม่ปรบัตวัหรอืเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีดงักล่าว จึงยงัคง
ใชน้โยบายเดิมไม่มีการปรบัปรุงหรือแยกเฉพาะเจาะจงส  าหรบัเอกสารดิจิทัล รวมทัง้หน่วยงาน
บริการจดหมายเหตุหลายแห่งเป็นหนว่ยงานย่อยขององคก์รขนาดใหญ่ จึงถูกละเลยความส าคญั
ในเชิงภารกิจหลกัขององคก์ร ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของจีบาย (Gbaje, 2011) จีบาย
และโมฮัมเหม็ด (Gbaje & Mohammed, 2013) ไฮนิก ยูเกลซิซและซิโควิซ (Hajtnik et al., 2015)  
อดแูละนูรูเบ (Adu & Ngulube, 2016) เอรมิา มาไซยแ์ละวไูซแอนจู (Erima et al., 2016) เอนโวร ี
โอบินยาน ทิจานีและเอนโวรี  (Nworie, Obinyan, Tijani, & Nworie, 2018) แอนเยากู อีเชดอม
และบ าโร (Anyaoku, Echedom, & Baro, 2019) แล ะม า เซนยาและฮู ลู เบ  (Masenya & 
Ngulube, 2019) ท่ีพบวา่หนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตมีุนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหต ุโดยเป็นนโยบายเฉพาะของหนว่ยงานหรอืใชน้โยบายกลางของหนว่ยงานท่ีสงักดั 

การปฏิบติังานของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุเพื่อสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัล มีการแปลงไฟลจ์ากไฟลรู์ปแบบหนึ่งไปยังไฟลรู์ปแบบอ่ืนเพื่อจัดเก็บเป็นต้นฉบับหรือ
ใหบ้ริการแก่ผูใ้ช้ เน่ืองจากเทคโนโลยีการสรา้งและอ่านไฟลดิ์จิทลัมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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อาจเปลี่ยนเวอรช์นัหรอืเลกิใชง้าน (Obsolescence) การแปลงไฟลจ์ึงเป็นการสงวนรกัษาวิธีหนึ่งท่ี
ท าใหเ้อกสารจดหมายเหตดิจิทัลสามารถใช้งานได้ในระยะยาว เช่น การแปลงไฟลส์กุล TIFF 
ส าหรบัใชเ้ป็นตน้ฉบบั เพื่อแปลงเป็นไฟล ์PDF ในเวอรช์นัต่าง ๆ หรือไฟลอ่ื์นท่ีตอ้งการได ้เป็นตน้ 
ท าให้สามารถใช้งานได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตหากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป (Digital 
Preservation Coalition, 2015, p.  46; Lee, Slattery, Lu, Tang, & McCrary, 2002, p.  96) 
ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของแอดจี เมซาและอเมาฟูล (Adjei, Mensah & Amoaful, 
2019) อดูและนูรูเบ (Adu & Ngulube, 2016) อิซา (Aisha, 2015) แอนเยากู อีเชดอมและบาโร 
(Anyaoku, Echedom & Baro, 2019) จีบาย (Gbaje, 2011) และแมทลาลา (Matlala, 2019) ท่ี
ศึกษาพบว่าหน่วยงานบริการจดหมายเหตุสว่นใหญ่นิยมใช้วิธีการแปลงไฟลใ์นการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

หน่วยงานบริการจดหมายเหตุ มีการเปลี่ยนสื่ อจากสื่ อ รูปแบบเดิม  ได้แก่  สื่ อ
อิเลก็ทรอนิกสแ์ละสื่อโสตทศัน ์เปลี่ยนเป็นบนัทึกรูปแบบสื่อดิจิทลัท่ีใชง้านไดก้ับเทคโนโลยีดิจิทลั
ในปัจจุบัน เน่ืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อท่ีใช้บันทึกข้อมูลเจริญก้าวหน้าและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าใหส้ื่อท่ีใช้จัดเก็บขอ้มูลเดิมลา้สมัย จึงไม่สามารถอ่านหรือเขา้ถึง
ขอ้มูลของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัได ้การเปลี่ยนสื่อท าใหส้ามารถใชง้านเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัลไดต้ลอด รวมทัง้หลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพจากการใช้งานหรือการตกรุน่ของสื่อท่ีจัดเก็บ
ขอ้มลู (Adu, 2014, p. 88) นอกจากนีก้ารเปลี่ยนสื่อเป็นการเปลี่ยนเฉพาะแพลตฟอรม์การบนัทึก
เอกสารไม่กระทบต่อเนื ้อหาของเอกสารท่ียังคงมีบูรณภาพ (Integrity) ครบถ้วนสมบูรณ์
เหมือนเดิมทุกประการ (วิศปัตย ์ชัยช่วย และ ยศลัวิน บุญช่วย, 2551, น. 215; สมสรวง พฤติกุล, 
2551, น. 22) ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกับงานวิจยัของแอดจี เมซาและอเมาฟูล (Adjei, Mensah & 
Amoaful, 2019) อดูและนูรูเบ (Adu & Ngulube, 2016) อิซา (Aisha, 2015) แอนเยากู อีเชดอม
และบาโร (Anyaoku, Echedom & Baro, 2019) และบาธ (Bhat, 2917) ท่ีศกึษาพบวา่หน่วยงาน
บรกิารจดหมายเหตสุงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัโดยใชว้ิธีการเปลี่ยนสื่อจากสื่อบนัทกึรูป
แบบเดิมเป็นสื่ออิเลก็ทรอนิกสท่ี์ใชง้านไดก้บัเทคโนโลยีคอมพิวเตอรใ์นปัจจุบนั 

หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการจ าลองระบบปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย
เพื่อใหส้ามารถอ่านหรือใช้ไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีแพลตฟอรม์ต่างกันได ้เน่ืองจาก
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีจ าลองคอมพิวเตอรเ์สมือน (Virtualization technology) ท่ีสามารถ
จ าลองระบบของเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ขา่ยเครื่องเดียวหรือหลายเครื่องไดใ้นระบบเดียวกนัโดยใช้
ซอฟตแ์วรช์่วย ซึ่งไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรจ์รงิ จึงท าใหห้นว่ยงานบรกิารจดหมายเหตใุช้
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อุปกรณ์ฮารด์แวรร์่วมกันได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพราะเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายท่ีติดตัง้ซอฟตแ์วรจ์  าลองระบบท าใหส้ามารถ
ติดตัง้ระบบปฏิบติัการไดห้ลายระบบในเครื่องเดียวกนั จึงประหยดังบประมาณและการดูแลรกัษา 
(จตุชัย แพงจันทร ์และ อนุโชต วุฒิพรพงษ์, 2555, น. 351) ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัย
ของแอดจี  เมซาและอเมาฟู ล  (Adjei, Mensah & Amoaful, 2019) อดูและนู รู เบ  (Adu & 
Ngulube, 2016) อิซา (Aisha, 2015) และแอนเยากู อีเชดอมและบาโร (Anyaoku, Echedom & 
Baro, 2019) ท่ีศกึษาพบว่าหนว่ยงานบริการจดหมายเหตใุชว้ิธีการจ าลองระบบในการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

หน่วยงานบริการจดหมายเหตุมีการส  ารองขอ้มูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เน่ืองจาก
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล เป็นสินทรัพย์ของชาติท่ีมีคุณค่าทั้งต่อการศึกษา วิจัย และ
ป ระวั ติ ศ าสตร์ รวมทั้ ง เป็ นม รดกทางวัฒ นธรรม ท่ี มี คุณ ค่ าด้าน จิ ต ใจต่ อ ส่วน รวม 
(มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช และ ส  านักงานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ , 
2561, น. 27) หน่วยงานบริการจดหมายเหตุจึงป้องกนัและสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั
โดยท าส  าเนาขอ้มลูเพื่อจดัเก็บเป็นขอ้มลูโดยกระท าทัง้ระบบมือและระบบอตัโนมติั หรอืมากกวา่ 1 
วิธี การส  ารองข้อมูลแบบมือโดยใช้ฮารด์แวรห์รืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น ฮารด์ดิสก์แบบ
ภายนอก เทปแม่เหลก็ ดีวิดี เป็นตน้ และน าอุปกรณส์  ารองขอ้มลูดงักลา่วไปจดัเก็บในท่ีท่ีปลอดภยั 
สว่นการส  ารองขอ้มูลแบบระบบเครือข่ายระบบจัดเก็บขอ้มูลบนเครือข่ายแบบ NAS และแบบ 
SAN ซึ่งไฟลข์อ้มูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลถูกจัดเก็บอัตโนมัติไปยังระบบส ารองขอ้มูลผ่าน
เครือข่ายในช่วงเวลาท่ีก าหนด และการส  ารองขอ้มูลแบบคลาวดโ์ดยใช้ระบบประมวลผลแบบ
คลาวดใ์นการส  ารองขอ้มูล เพื่อป้องกันขอ้มูลถูกลบ ท าลาย สญูหายหรือเกิดความเสียหายจาก
อุปกรณ์ท่ีใช้ส  ารองขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีส  ารองไวส้ามารถน ามากู้คืนไดห้ากวิธีใดวิธีหนึ่งเสียหาย 
(Sugimoto, 2014, p. 63) ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกับงานวิจยัของอดแูละนรููเบ (Adu & Ngulube, 
2016) อิซา (Aisha, 2015) มากามา (Magama, 2017) และแมทลาลา (Matlala, 2019) ท่ีศึกษา
พบวา่หนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตมีุการส  ารองขอ้มลูเพื่อสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

การใชเ้ทคโนโลยีของหนว่ยงานบริการจดหมายเหตเุพื่อสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัล มีการใช้เทคโนโลยีการจัดการเอกสารในการอ านวยการปฏิบัติงานสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลั เน่ืองจากการจัดการเอกสารเป็นองคป์ระกอบท่ีส  าคญัในการด าเนินงานของ
องคก์ร โดยองคก์รท่ีตอ้งการใหก้ารบริหารงาน การด าเนินงาน และการปฏิบัติงานในองคก์รมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง จ าเป็นตอ้งมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในการจัดการเอกสารและมี
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ระบบการจดัการเอกสารท่ีเป็นมาตรฐานตามหลกัการบรหิารงานเอกสาร เพื่อเก็บรกัษาเอกสารซึ่ง
เป็นทรพัยากรท่ีส  าคัญของหน่วยงานไดอ้ย่างเหมาะสม ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทัง้สามารถ
เขา้ถึงและใชง้านเอกสารไดอ้ย่างถาวร (กรมศิลปกร, 2558, น. 9) หน่วยงานบริการจดหมายเหตุ
จึงมีการน าเทคโนโลยีการจดัการเอกสารมาใชใ้นการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั ไดแ้ก่ 
เครื่องสแกนเนอรใ์ชใ้นการแปลงไฟลโ์ดยแปลงเอกสารจดหมายเหตุจากสื่อสิ่งพิมพเ์ป็นสื่อดิจิทัล
ในรูปแบบไฟลต์่าง ๆ รวมทัง้การแปลงขอ้มูลจากเทปบนัทึกเสียงและเทปวีดิทศันเ์ป็นไฟลดิ์จิทัล 
เพื่อใหใ้ชง้านไดก้บัเทคโนโลยีปัจจุบนัและสงวนรกัษาในรูปแบบดิจิทลัเพื่อการใชง้านในอนาคต (จิ
รฐั มธัยมนนัทน,์ 2563, น. 124; ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ, 2559, น. 39) โปรแกรมดีสเปซใช้
ในการสรา้งและจัดการคลงัสถาบัน เพราะเป็นโปรแกรมท่ีสามารถรองรบัทรพัยากรสารสนเทศ
ดิจิทัลไดทุ้กประเภท สามารถจัดเก็บสงวนรกัษาเอกสารถาวรแบบเปิดในระยะยาว สามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันกับระบบอ่ืนด้วยมาตรฐาน OAI-PMH (Open archives initiative - protocol for 
metadata harvesting) ซึ่ งเป็นมาตรฐานเปิดส  าหรับการเก็บเก่ียวเมทาดาทา (Metadata 
harvesting) มีสว่นตอ่ประสานกบัผูใ้ช ้(Interface) ท่ีมีลกัษณะใชง้านงา่ย ใชม้าตรฐานดบัลนิคอร์
เมทาดาทาในการลงรายการ และยังสามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนเมทาดาทา ท าให้สืบค้นหา
เอกสารโดยใชเ้สิรช์เอนจิน (Search engine) หรือกูเกิลสกอลา (Google scholar) ไดแ้ละเรียกใช้
ขอ้มูลขา้มระบบกันไดร้ะดับสากล มีกลไกในการรกัษาความปลอดภัยท่ีดี สามารถก าหนดช่ือ
ผูใ้ช้งาน รหัสผ่าน มีการเขา้รหัส และมีการรายงานผลท่ีเป็นค่าทางสถิติจากล็อคไฟลท่ี์ระบบ
จดัเก็บ ก าหนดสิทธ์ิไดห้ลายสทิธ์ิและแต่ละสิทธ์ิมีระดบัการใชท่ี้แตกตา่งกันท าใหมี้ประสทิธิผลใน
การควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลู อีกทัง้ไม่เสียค่าใชจ้่ายในการใชง้าน (กุสลวฒัน ์คงประดิษฐ์, 2557a, 
น. 36; สาวิตรี บุญปาลิต , 2560, น. 29) นอกจากนี ้หน่วยงานบริหารจดหมายเหตุมีการใช้
เทคโนโลยีการจดัเก็บขอ้มูลในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีใช้
ในการจดัเก็บขอ้มลูมีการพฒันาท่ีหลากหลายทัง้ระบบประมวลผลแบบคลาวด ์อุปกรณเ์ก็บขอ้มูล
บนเครือข่ายแบบ NAS และแบบ SAN รวมทัง้อุปกรณจ์ัดเก็บขอ้มลูแบบพกพา หนว่ยงานบรกิาร
จดหมายเหตจุึงเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม บางหนว่ยงานใชร้ะบบประมวลผลแบบคลาวดเ์พื่อ
จดัเก็บและส ารองขอ้มูลเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั เพราะมีความยืดหยุ่น สามารถใชง้านไดง้่าย 
และบุคลากรไม่จ าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญด้านไอที (สุขสุดา ขุนราช, 2559, น. 49) บาง
หน่วยงานใช้อุปกรณ์เก็บขอ้มูลบนเครือข่ายแบบ NAS เพราะมีความปลอดภัยสูง สามารถเก็บ
ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ สามารถบริหารจัดการวิธีการเขา้ถึงขอ้มูลไดโ้ดยง่าย สามารถด าเนินการ
จดัท าส  าเนาขอ้มูลเพื่อป้องกันความเสียหายและสญูหายของขอ้มูลไดโ้ดยสะดวก รวมทัง้สามารถ
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ขยายขนาดของหน่วยเก็บเช่ือมต่อเครือข่ายได ้นอกจากนีแ้ม้ว่าเครื่องให้บริการจะเกิดความ
เสียหายอย่างไรก็ตาม ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จะไม่สง่ผลกระทบต่อขอ้มูลใน NAS (ภทัรสินี ภทัร
โกศล, 2555, น.292) บางหน่วยงานใชอุ้ปกรณ์เก็บขอ้มูลบนเครือข่ายแบบ SAN เพราะสามารถ
ขยายขนาดของหน่วยเก็บบนเครือข่ายไดโ้ดยงา่ย สามารถเรียกใชห้น่วยเก็บบนเครือข่ายไดทุ้กท่ี
ทุกเวลา สามารถท าระบบมิลเลอรข์องขอ้มูลไวใ้ชย้ามหน่วยเก็บหลกัไม่สามารถเขา้ถึงได ้และ
สามารถเพิ่มการเขา้ใชข้อ้มูลเหมือนมีแบนดว์ิดทเ์พิ่มขึน้จากเครือข่ายของผูใ้ชง้านโดยปราศจาก
การสรา้งความเสียหายต่อเครือข่ายหลกัแลน รวมทัง้สามารถบริหารจัดการอุปกรณบ์นเครือข่าย
แบบรวมศูนยเ์สมือนเป็นหน่วยเก็บเดียว (ภัทรสินี ภัทรโกศล , 2555, น. 294) บางหน่วยงานใช้
อุปกรณจ์ดัเก็บขอ้มลูแบบพกพา เพราะงา่ยและสะดวกส าหรบัการจดัเก็บและถ่ายโอนขอ้มลูขนาด
เล็กแบบชั่ วคราว (Microlink, 2021) ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของศศิธร ติณะมาศ 
(2555) อดแูละนรููเบ (Adu & Ngulube, 2016) อิซา (Aisha, 2015) และแอนเยาก ูอีเชดอมและบา
โร (Anyaoku, Echedom & Baro, 2019) ท่ีศึกษาพบว่าหน่วยงานบริการจดหมายเหตุสว่นใหญ่
จัดหาเทคโนโลยีเพื่ออ านวยการปฏิบติังานสงวนรกัษาทรพัยากรสารสนเทศดิจิทลั สอดคลอ้งกับ
กุสลวัฒน ์คงประดิษฐ์ (2557b) ท่ีศึกษาพบว่าหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทยใช้
โปรแกรมดีสเปสในการสรา้งและจัดการคลงัสถาบัน สอดคลอ้งกับอนุรกัษ์ อยู่วงัและพิมพร์  าไพ 
เปรมสมิทธ์ (2556) ท่ีศึกษาพบว่าการใชค้ลงัสถาบันท าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างต่อเน่ือง
และถาาวร และสอดคลอ้งกบัมากามา (Magama, 2017) ท่ีศกึษาพบวา่หนว่ยงานบรกิารจดหมาย
เหตใุชร้ะบบประมวลผลแบบคลาวดใ์นการสงวนรกัษาเอกสารดิจิทลั 

หนว่ยงานบริการจดหมายเหตมีุปัญหาดา้นนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลั เน่ืองจากหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายและแผนงานดา้นนีโ้ดยตรง นอกจากนีย้ังขาด
มาตรฐานการปฏิบติังาน เช่น มาตรฐานการลงรายการขอ้มลูค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
มาตรฐานรูปแบบไฟลเ์อกสารจดหมายเหตดิุจิทลั เป็นตน้ จึงตอ้งใชน้โยบายรว่มของสว่นกลางหรือ
ระเบียบปฏิบติั ซึ่งไม่มีรายละเอียดครอบคลมุทุกขัน้ตอนของการปฏิบติังาน จึงท าใหบุ้คลากรขาด
แนวทางในการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตาม
วตัถปุระสงคข์ององคก์ร (UK National Archives, 2011, p. 5) ผลการวิจยันีส้อดคลอ้งกบังานวิจัย
ของจีบายและโมฮัมเหม็ด (Gbaje & Mohammed, 2013) และมากามา (Magama, 2017) ท่ี
ศึกษาพบว่าหน่วยงานบริการจดหมายเหตุขาดรายละเอียดของนโยบายการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลั จึงไม่สามารถรบัประกันการสงวนรกัษาในระยะยาวและความปลอดภยัของ
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัได ้หน่วยงานบรกิารจดหมายเหตุมีปัญหาดา้นบุคลากรทัง้ดา้นแรงงาน 
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ความสามารถและทศันคติ เน่ืองจากหนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตมีุบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นนีไ้ม่
เพียงพอกบัภาระงาน และบุคลากรบางคนตอ้งปฏิบติังานอ่ืนนอกเหนือจากงานจดหมายเหตุ และ
ในปัจจุบันเอกสารดิจิทลัมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ จึงท าใหภ้าระงานสงวนรกัษาเพิ่มมากขึน้เช่นกัน 
ประกอบกับบุคลากรของหน่วยงานยังขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัลและการติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการจัดการ
เอกสารดิจิทลั เทคโนโลยีการจัดเก็บขอ้มูล เป็นตน้ รวมทัง้ขาดทศันคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานและ
ไม่ใหค้วามส าคัญของการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั จึงท าใหป้ฏิบติังานไม่ถูกตอ้ง 
ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การไม่ระมัดระวังท าให้ไฟลส์ูญหาย การจัดการ
เอกสารไม่ เป็นระบบท าให้เสีย เวลาในการค้นหาหรือ เอกสารสูญหาย เป็นต้น  (Digital 
Preservation Coalition, 2008; The Council of State Archivists, 2021) นอกจากนี ้หน่วยงาน
บริการจดหมายเหตุประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณหรือไดร้บังบประมาณลดลงจากเดิม 
เน่ืองจากหน่วยงานบริการจดหมายเหตุส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานย่อยของหอ้งสมุดและองคก์ร
สารสนเทศ การจดัสรรงบประมาณขึน้อยูก่บันโยบายของหนว่ยงานท่ีสงักดั ซึ่งพิจารณาตามล าดบั
ความส าคัญของหน่วยงานย่อยและภาระงาน เช่น งบประมาณส่วนกลางลดลงท าให้จัดสรร
งบประมาณนอ้ยลง การจัดสรรงบประมาณตามจ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ เป็นตน้ (ศศิธร ติณะมาศ , 
2555, น. 92) รวมทัง้กฎระเบียบดา้นงบประมาณไม่สอดคลอ้งกับสถานการณ์ ท าใหห้น่วยงาน
บรกิารจดหมายเหตท่ีุเป็นหนว่ยงานราชการไม่สามารถจัดหาอุปกรณฮ์ารด์แวรม์าทดแทนอุปกรณ์
ท่ีเสียหรือช ารุดได้ทันที เพราะอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ โดยหากหน่วยงานไม่ได้จัดตั้ง
งบประมาณในปีงบประมาณนัน้ก็ไม่สามารถจดัซือ้อุปกรณเ์พื่อมาทดแทนอุปกรณท่ี์เสยีหรอืช ารุด
ได ้(พระราชบญัญัติการจดัซือ้จัดจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560, 2560, น. 18) ท าให้
การปฏิบติังานตอ้งชะงกัเพื่อรองบประมาณในรอบปีถดัไป ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ศศิธร ติณะมาศ (2012) แอดจี เมซาและอเมาฟูล (Adjei, Mensah & Amoaful, 2019) อิซา 
(Aisha, 2015) แอนเยากู อีเชดอมและบาโร (Anyaoku, Echedom & Baro, 2019) เอริมา มาไซย์
และวไูซแอนจู (Erima, Masai & Wosyanju, 2016) มากามา (Magama, 2017) มาเซนยาและฮูลู
เบ (Masenya & Ngulube, 2019) และเอนโวรี โอบินยาน ทิจานีและเอนโวรี (Nworie, Obinyan, 
Tijani & Nworie, 2018) ท่ีศกึษาพบว่าหน่วยงานบริการจดหมายเหตสุว่นใหญ่ขาดแคลนบุคลากร 
และขาดงบประมาณในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

ความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัของหน่วยงานบรกิาร
จดหมายเหตุในประเทศไทยอันดับ 1 คือ ดา้นการปฏิบติั กลา่วคือ การปฏิบติัเป็นกระบวนการ
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ด าเนินงานของบุคลากรผู้ร ับผิดชอบงานด้านจดหมายเหตุดิจิทัลในการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทัล ซึ่งประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ การแปลงไฟล ์การเปลี่ยนสื่อ การ
จ าลองระบบ และการส  ารองขอ้มูล เน่ืองจากการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัเป็นเรื่อง
ใหม่ส  าหรบัปัจจุบนั ซึ่งเกิดจากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการผลิตเอกสารจากสื่อสิ่งพิมพห์รือ
สื่อแอนะล็อกเป็นสื่อดิจิทัล รวมทัง้การผลิตเอกสารดิจิทลัโดยก าเนิด (Born-digital archives) ท่ี
เพิ่มอย่างรวดเร็วทัง้ดา้นปริมาณและความหลากหลายของรูปแบบ กล่าวไดว้่าเป็นยุคของการ
เปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Digital disruption) ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมของ
หนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตท่ีุเริ่มตน้หรอืคุน้ชินกบัเอกสารสิ่งพิมพม์าโดยตลอด (พิชญส์นีิ มะโน, 
2562, น. 5; มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และ ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ, 2561, น. 77; สมสรวง พฤติกุล, 2551, น. 23) นอกจากนีใ้นกระบวนการแปลงไฟล ์
ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรูแ้ละติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการจัดการ
เอกสารดิจิทัล (Digital document management) และรูปแบบไฟล์ดิ จิทัล เพื่ อให้สามารถ
ปฏิบติังานแปลงไฟลท์ัง้การแปลงไฟลส์  าหรบัจัดเก็บเป็นไฟลต์น้ฉบบัและการแปลงไฟลส์  าหรบั
บรกิารผูใ้ชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ (วิศปัตย ์ชยัช่วย และ ยศลัวิน บุญช่วย , 2551, น. 
218) ส่วนกระบวนการเปลี่ยนสื่อ ผู ้ปฏิบัติงานต้องมีความรูแ้ละติดตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการจัดเก็บขอ้มูล เพราะความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีท าใหส้ื่อท่ีใช้จัดเก็บขอ้มูลเดิม
ลา้สมัย จึงไม่สามารถอ่านหรือเขา้ถึงขอ้มูลของเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัได ้โดยการเปลี่ยนสื่อ
ท าใหส้ามารถใชง้านเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัไดต้ลอด รวมทัง้หลีกเลี่ยงการเสื่อมสภาพจากการ
ใช้งานหรือการตกรุ่นของสื่อท่ีจัดเก็บข้อมูล (Adu, 2014, p. 88)  กระบวนการจ าลองระบบ 
ผูป้ฏิบัติงานตอ้งมีความรูแ้ละติดตามความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีจ าลองคอมพิวเตอรเ์สมือน 
(Virtualization technology) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยใหผู้ ้ปฏิบัติงานสามารถจ าลองระบบของ
เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายเครื่องเดียวหรอืหลายเครื่องไดใ้นระบบเดียวกนัโดยใชซ้อฟตแ์วรช์่วย ซึ่ง
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้ครื่องคอมพิวเตอรจ์รงิ (จตชุยั แพงจนัทร ์และ อนโุชต วฒุิพรพงษ์, 2555, น. 351)  
และกระบวนการส  ารองขอ้มูล ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีความรูแ้ละติดตามความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี
ส  ารองขอ้มลู โดยการส  ารองขอ้มลูท าใหเ้อกสารจดหมายเหตดิุจิทลัไดร้บัการป้องกนัขอ้มลูจากการ
ถกูลบ ท าลาย สญูหายหรือเกิดความเสียหายจากอุปกรณท่ี์ใชส้  ารองขอ้มลู โดยขอ้มลูท่ีส  ารองไว้
สามารถน ามากู้คืนได ้(Sugimoto, 2014, p. 63) ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของแอดจี   
เมซาและอเมาฟูล (Adjei, Mensah & Amoaful) อดูและนูรูเบ (Adu & Ngulube) แอนเยากู อีเช
ดอมและบาโร (Anyaoku, Echedom & Baro) อิซา (Aisha) จีบาย (Gbaje) มากามา (Magama) 
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และแมทลาลา (Matlala) ท่ีศึกษาพบว่าการปฏิบัติท่ีดีจะช่วยสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลัใหส้ามารถเขา้ถึงและใชง้านไดใ้นระยะยาว 

นอกจากนี ้ผลการวิจัยรายข้อของความต้องการจ าเป็นในการสงวนรกัษาเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลั อนัดบั 1 คือ บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานจ าลองระบบฐานขอ้มลูเอกสาร
จดหมายเหตุดิจิทลั กลา่วคือ การจ าลองระบบเป็นการจ าลองระบบอ่ืนบนระบบท่ีหนว่ยงานมีอยู่
ในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถใช้ไฟล์เอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีใช้งานกับระบบอ่ืนได้ เช่น 
ระบบปฏิบติัการแมคโอเอส (MacOS) ท่ีมีระบบปฏิบติัการวินโดวส ์เพื่อใชแ้อปพลิเคชันวินโดวส์
บนเครื่องแมค (Mac) ได ้เป็นตน้ การจ าลองระบบเป็นเรื่องทางเทคนิคหรือตอ้งใชค้วามช านาญ
เฉพาะดา้นคอมพิวเตอร ์(Digital Preservation Coalition, 2015, p. 47) ซึ่งในการศึกษาหลกัสตูร
จดหมายเหตุปัจจุบนัยงัคงเนน้เทคนิคการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ และไม่เน้นดา้นเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรท์  าใหไ้ม่มีการเรียนการสอนเก่ียวกับเรื่องนี ้นอกจากนีใ้นปัจจุบันการใช้เทคโนโลยี
จ าลองระบบค่อนขา้งมีนอ้ย จึงท าให้บุคลากรไม่รูจ้ักหรือคุน้เคยกับกระบวนการจ าลองระบบ
ดังกล่าว ผลการวิจัยนีส้อดคลอ้งกับงานวิจัยของแอดจี เมซาและอเมาฟูล (Adjei, Mensah & 
Amoaful) อดูและนูรูเบ (Adu & Ngulube) แอนเยากู อีเชดอมและบาโร (Anyaoku, Echedom & 
Baro) และอิซา (Aisha) ท่ีศกึษาพบว่าการจ าลองระบบเป็นการสงวนรกัษาวิธีหนึ่งท่ีท าใหเ้อกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัสามารถใชง้านไดใ้นระยะยาว 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะส าหรบัหอจดหมายเหตุ หอ้งสมุด ศูนยส์ารสนเทศ หรือหน่วยงานบริการ

จดหมายเหต ุ อ่ืน ๆ 
1. ควรมีนโยบายและคู่มือปฏิบัติงานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลท่ีมี

รายละเอียดทกุขัน้ตอนของการปฏิบติังาน เพื่อใหบุ้คลากรใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัและอ านวยความ
สะดวกแก่บุคคลากรในการจดัการเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัอยา่งมีประสทิธิภาพ  

2. ควรพฒันาบุคลกรดา้นการปฏิบติังานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั โดย
การฝึกอบรม การศึกษาต่อดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศหรอืดิจิทลั การศึกษาดูงานและการฝึกงาน
กบัหนว่ยงานท่ีมีประสทิธิภาพในดา้นนี ้

3. ควรให้ความส าคัญต่อบทบาทของการบริการเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล โดย
จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ่การด าเนินงาน รวมทัง้การยืดหยุน่ระเบียบขอ้บงัคบั
การใชง้บประมาณในกรณีเรง่ดว่น 
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4. ควรสนับสนุนการจัดการด้านเทคโนโลยีการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทัล โดยจัดหาบุคลากร/หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการจัดจา้งบริษัทภายนอกใหม้า
สนบัสนนุการด าเนินงานของหนว่ยงานบรกิารจดหมายเหตุ 

5. ควรนน ามาตรฐานเก่ียวกับการจัดการข้อมูล คลังสารสนเทศสถาบัน และ
ฐานขอ้มูล เช่น มาตรฐานการลงรายการขอ้มูลค าอธิบายเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล มาตรฐาน
รูปแบบไฟลเ์อกสารจดหมายเหตุดิจิทลั เป็นตน้ โดยเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรและการเช่ือมโยงหรือแลกเปลี่ยนขอ้มูลกับหน่วยงาน
บรกิารจดหมายเหตอ่ืุนในอนาคต 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ควรศกึษาการจดัท านโยบายหรอืแนวทางการจดัการเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
2. ควรศึกษาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัในกระบวนการอ่ืน เช่น เอน

แคปซูเลชัน (Encapsulation) การสงวนรักษาเทคโนโลยี (Technology preservation) การจัด
ขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรูปแบบบรรทดัฐาน (Normalisation/Conversion) เป็นตน้  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ผู้เช่ียวชาญที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key information) 
1. นางฐิติมา เธียรอนนัตกลุ 

ต าแหนง่ รองผูอ้  านวยการสายบรหิารและพฒันา 
หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2. นาวสาวศิวาพร อุทยัสาร ์
ต าแหนง่ หวัหนา้งานจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 
หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3. นางสาวดาวเรอืง แนวทอง  
ต าแหนง่ นกัเอกสารสนเทศ 
หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

4. กาญจนาภรณ ์จิตตส์งา่ 
ต าแหนง่ ผูช้่วยผูอ้  านวยการหอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  ์
หอสมดุแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

5. นนัทนา กรดเต็ม 
ต าแหนง่ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายสง่เสรมิความรูท้างการเงิน ธปท. 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

6. นพ.วิรุฬ ลิม้สวาท  
ต าแหนง่ ผูอ้  านวยการหอจดหมายเหตสุาธารณสขุแหง่ชาติ 
หอจดหมายเหตสุาธารณสขุแหง่ชาติ 

7. นายดรณ ์แกว้นยั  
ต าแหนง่ นกัจดหมายเหต ุ
หอจดหมายเหตสุาธารณสขุแหง่ชาติ 

8. นางสาวบณัฑิตา ชินนอก  
ต าแหนง่ เจา้หนา้ท่ีจดหมายเหตุ 
หอจดหมายเหตสุาธารณสขุแหง่ชาติ 

9. นายเชษฐพงศ ์คลองโปรง่ 
ต าแหนง่ หวัหนา้กลุม่งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทศัน ์
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ศนูยม์านษุยวิทยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 
10. นายสทิธิศกัด์ิ รุง่เจรญิสขุศร ี

ต าแหนง่ นกัวิชาการเอกสารสนเทศ กลุม่งานคลงัขอ้มลู 
ศนูยม์านษุยวิทยาสรินิธร (องคก์ารมหาชน) 

11. นางสาวปัญจวลัย ์ชาวดง 
ต าแหนง่ นกัจดหมายเหต ุ
หอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑ ์หอสมดุและคลงัความรูม้หาวิทยาลยัมหิดล 

12. นางสาวณฐักลัย ์อภิลกัษณเ์สถียร 
ต าแหนง่ นกัเอกสารสนเทศ 
หอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑ ์หอสมดุและคลงัความรูม้หาวิทยาลยัมหิดล 

13. นางสาวนวลปรางค ์ศรทัธาบุญ 
ต าแหนง่ นกัเอกสารสนเทศ 
หอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑ ์หอสมดุและคลงัความรูม้หาวิทยาลยัมหิดล 

14. นางสาวเพชรดา ฐิติยาภรณ ์
ต าแหนง่ นกัเอกสารสนเทศ 
หอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑ ์หอสมดุและคลงัความรูม้หาวิทยาลยัมหิดล 

15. นายพิชย ณ สงขลา 
ต าแหนง่ นกัวิชาการคอมพิวเตอร ์
หอจดหมายเหตแุละพิพิธภณัฑ ์หอสมดุและคลงัความรูม้หาวิทยาลยัมหิดล 

16. นางสาวประภาพร มณฑาทิพย ์
ต าแหนง่ บรรณารกัษ ์
หอจดหมายเหต ุมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

1. อาจารย ์ดร.พิมพพ์จน ์สลีาเขต 
ต าแหนง่ อาจารย ์
คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2. อาจารย ์ดร.วราภรณ ์พลูสถิติวฒัน ์
ต าแหนง่ อาจารย ์
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คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
3. อาจารย ์ดร.วรสรณ ์เนตรทิพย ์

ต าแหนง่ อาจารย ์
ส านกันวตักรรมการเรยีนรู ้มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  142 

แบบสัมภาษณ ์
งานวิจัยเร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสงวนรักษา 

เอกสารจดหมายเหตดุิจิทลัของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย 

ผูว้ิจยั นายสมบติั พิกลุทอง 
นิสติระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร ศศ.ม. (สารสนเทศศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ข้อค าถาม 
1. หน่วยงานของท่านมีนโยบายการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัลอย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรอืไม่ และมีรายละเอียดอยา่งไร 
2. หนว่ยงานของทา่นปฏิบติังานเก่ียวกบัการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัอยา่งไร 

2.1 การแปลงไฟล ์(Migration)  
2.2. การเปลี่ยนสื่อ (Refreshing)  
2.3 การจ าลองระบบ (Emulation)  
2.4 การส  ารองขอ้มลู (Backup) 

3. หนว่ยงานของทา่นใชเ้ทคโนโลยีอะไรในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
3.1 ฮารด์แวร ์
3.2 ซอฟตแ์วร ์ 
3.3 ระบบเครอืขา่ย  

4. หนว่ยงานของท่านประสบปัญหาเก่ียวกับการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัอะไร และ
แกปั้ญหาอยา่งไร 
5. แนวโนม้หรอืแผนงานในอนาคตท่ีจะพฒันาการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัมีอยา่งไร 
 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ ์
ช่ือ – สกลุ          
วฒุิการศกึษา         
ต าแหนง่          
หนว่ยงาน          
วนัและเวลาท่ีใหส้มัภาษณ ์       
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวค ค 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
งานวิจัยเร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสงวนรักษา 

เอกสารจดหมายเหตดุิจิทลัของหน่วยงานบริการจดหมายเหตุในประเทศไทย 
 

ผูว้ิจยั นายสมบติั พิกลุทอง 
นิสติระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร ศศ.ม. (สารสนเทศศกึษา) มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามฉบบันีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นในการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตุดิจิทลัของหน่วยงานบรกิารจดหมายเหตุในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
ดงันี ้
  ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสถานภาพสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 สภาพท่ีเป็นอยู่จริงและสภาพท่ีคาดหวงัของความตอ้งการจ าเป็นในการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 
  
ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าขอ้ความหรือเติมค าตอบลงในช่องว่างตาม

ความเป็นจรงิ 
 

1. เพศ     
  ชาย    หญิง   ไม่ระบุ 
 

2. ระดบัการศกึษา 
  ต  ่ากวา่ปรญิญาตร ี  
  ปรญิญาตร ี    
  ปรญิญาโท  
  ปรญิญาเอก    
 

3. ต  าแหนง่    
  นกัจดหมายเหต ุ   
  บรรณารกัษ ์
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  นกัเอกสารสนเทศ   
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................... 
 

4. ประสบการณใ์นการปฏิบติังานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั  
   1-5 ปี   
   6-10 ปี 
   11-20 ปี   
   มากกวา่ 20 ปี 
 
ตอนที่ 2  สภาพที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่คาดหวังของความต้องการจ าเป็นในการสงวน
รักษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทัล 
ค าชี้แจง  พิจารณาการด าเนินงานสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัของหน่วยงานท่าน และ
ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง "สภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง" และ "สภาพท่ีคาดหวงั" ตามความคิดเห็นของ
ทา่นมากท่ีสดุ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้  
  5  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสดุ 
   4  หมายถึง  ระดบัมาก 
   3  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
   2  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
   1  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 
ตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถาม 

รายการ 

สภาพที่เป็นอยู่จริง สภาพที่คาดหวัง 
น้อยที่สุด <---> มาก

ที่สุด 
น้อยที่สุด <---> มาก

ที่สุด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

I. อาคารสวยงาม ทนัสมยั โดดเด่น และมี
เอกลกัษณ ์

          

II. ผูใ้ชค้วรรว่มมือในการสงวนรกัษาภาพถ่าย
ดิจิทลั 
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 แปลความหมายจากค าตอบได ้ดงันี ้
 ขอ้ I. หมายความว่า สภาพที่เป็นอยู่จริงตามความคิดเห็นของท่าน คือ หน่วยงาน
บริการจดหมายเหตุมีอาคารสวยงาม ทนัสมยั โดดเดน่ และมีเอกลกัษณใ์นระดบัมาก (4 คะแนน) 
แต่สภาพที่คาดหวังตามความคิดเห็นของท่าน คือ ตอ้งการใหห้น่วยงานบริการจดหมายเหตุมี
อาคารสวยงาม ทนัสมยั โดดเดน่ และมีเอกลกัษณใ์นระดบัมากเช่นเดิม (4 คะแนน) 
 ขอ้ II. หมายความว่า สภาพที่เป็นอยู่จริงตามความคิดเห็นของท่าน คือ ผู้ใช้ควร
รว่มมือในการสงวนรกัษาภาพถ่ายดิจิทัลในระดับนอ้ย (2 คะแนน)  แต่สภาพที่คาดหวังตาม
ความคิดเห็นของท่าน คือ ตอ้งการใหผู้ใ้ชร้ว่มมือในการสงวนรกัษาภาพถ่ายดิจิทลัในระดบัมาก
ท่ีสดุ (5 คะแนน) 
 

รายการการสงวนรักษา 
เอกสารจดหมายเหตดุิจิทลั 

สภาพที่เป็นอยู่จริง สภาพที่คาดหวัง 
น้อยที่สุด <---> มาก

ที่สุด 
น้อยที่สุด <---> มาก

ที่สุด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ด้านนโยบาย  
1. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายเก่ียวกบัการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัอยา่งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร 

          

2. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายเก่ียวกบัการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั โดยเป็น
นโยบายท่ีกลา่วถึงทรพัยากรสารสนเทศอ่ืนดว้ย 

          

3. หนว่ยงานของทา่นมีนโยบายเก่ียวกบัการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัมี
รายละเอียดสามารถน าไปปฏิบติัได ้

          

4. หนว่ยงานของทา่นมีแผนการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัระยะสัน้ (แผนรายปี) 

          

5. หนว่ยงานของทา่นมีแผนการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัระยะยาว  
(แผน 5-10 ปี) 
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รายการการสงวนรักษา 
เอกสารจดหมายเหตดุิจิทลั 

สภาพที่เป็นอยู่จริง สภาพที่คาดหวัง 
น้อยที่สุด <---> มาก

ที่สุด 
น้อยที่สุด <---> มาก

ที่สุด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6. โครงสรา้งหนว่ยงานของทา่นมีต าแหนง่ 
นกัจดหมายเหตุ 

          

7. นโยบายของหนว่ยงานของทา่นมีการระบุท่ีมา
และวิธีการจดัสรรงบประมาณในการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัอยา่งชดัเจน 

          

8. บุคลากรรบัรูแ้ละปฏิบติัตามนโยบายการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

          

9. บุคลากรมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายการ
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

          

ด้านการปฏิบัติ  

10. บุคลากรปฏิบติังานตามคูมื่อการปฏิบติังาน
สงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

          

11. บุคลากรทราบแนวทางการปฏิบติังานท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่เอกสารจดหมายเหตุ
ดิจิทลั 

          

12. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานแปลงไฟล ์
(Migration) เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลัได ้เช่น 
การแปลงไฟล ์.TIFF เป็น .PDF/A เป็นตน้ 

          

13. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานเปลี่ยนสื่อ 
(Refreshing) เอกสารจดหมายเหตจุากแอนะล็
อกเป็นดิจิทลัได ้เช่น แปลงเทปวีดิทศันเ์ป็นไฟล์
ดิจิทลั เป็นตน้ 

          

14. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานจ าลอง
ระบบ (Emulation) ฐานขอ้มลูเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลั เช่น การใชโ้ปรแกรม VMware ส าหรบั
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รายการการสงวนรักษา 
เอกสารจดหมายเหตดุิจิทลั 

สภาพที่เป็นอยู่จริง สภาพที่คาดหวัง 
น้อยที่สุด <---> มาก

ที่สุด 
น้อยที่สุด <---> มาก

ที่สุด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

จ าลองระบบ เป็นตน้ 
15. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานส ารอง
ขอ้มลู (Backup) เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั
แบบโดยตรงได ้เช่น การใชฮ้ารดิ์สกแ์บบ
ภายนอก แฟลซไดรฟ์ เทปแม่เหลก็ เป็นตน้ 

          

16. บุคลากรมีความรูห้รอืปฏิบติังานส ารอง
ขอ้มลู (Backup) เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั
แบบผา่นระบบเครอืขา่ยได ้เช่น ระบบ SAN 
ระบบ NAS ระบบคลาวด ์เป็นตน้ 

          

17. บุคลากรมีความรูห้รอืสามารถปฏิบติังานได้
ตามมาตรฐานการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลัในระดบัชาติ เช่น มาตรฐาน สวทช. 
เป็นตน้ 

          

18. บุคลากรมีความรูห้รอืสามารถปฏิบติังานได้
ตามมาตรฐานการสงวนรกัษาเอกสารจดหมาย
เหตดิุจิทลัในระดบัสากล เช่น มาตรฐานสภาการ
จดหมายเหตสุากล (International Council on 
Archives) เป็นตน้ 

          

19. บุคลากรตรวจตราและติดตามเอกสาร
จดหมายเหตดิุจิทลัใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดเ้สมอ 

          

ด้านเทคโนโลยี  
20. หนว่ยงานของทา่นใชอุ้ปกรณจ์ดัเก็บขอ้มลูท่ี
เพียงพอและมีประสทิธิภาพ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอรแ์ม่ขา่ย ฮารด์ดิสกแ์บบภายนอก 
เทปแม่เหลก็ เป็นตน้ 

          



  149 

รายการการสงวนรักษา 
เอกสารจดหมายเหตดุิจิทลั 

สภาพที่เป็นอยู่จริง สภาพที่คาดหวัง 
น้อยที่สุด <---> มาก

ที่สุด 
น้อยที่สุด <---> มาก

ที่สุด 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

21. หนว่ยงานของทา่นใชร้ะบบจดัเก็บขอ้มลูผา่น
เครอืขา่ย SAN (Storage Area Network) 

          

22. หนว่ยงานของทา่นใชร้ะบบจดัเก็บขอ้มลูผา่น
เครอืขา่ย NAS (Network Attached Storage)   

          

23. หนว่ยงานของทา่นใชร้ะบบคลาวดจ์ดัเก็บ
ขอ้มลูเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลับนเครอืขา่ย
อินเทอรเ์น็ต 

          

24. หนว่ยงานของทา่นใชซ้อฟตแ์วรเ์ชิงพาณิชย์
ในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตุดิจิทลั 

          

25. หนว่ยงานของทา่นใชซ้อฟตแ์วรโ์อเพนซอร์
สในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

          

26. หนว่ยงานของทา่นใชซ้อฟตแ์วรท่ี์พฒันาขึน้
เองในการสงวนรกัษาเอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

          

27. หนว่ยงานของทา่นใชร้ะบบเครอืขา่ยทอ้งถ่ิน 
(LAN) ท่ีมีประสทิธิภาพในการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

          

28. หนว่ยงานของทา่นใชร้ะบบเครอืขา่ย
อินเทอรเ์น็ตท่ีมีประสทิธิภาพในการสงวนรกัษา
เอกสารจดหมายเหตดิุจิทลั 

          

 
*************ขอขอบคณุในความรว่มมือตอบแบบสอบถามครบถว้นสมบูรณ*์************ 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นายสมบติั พิกลุทอง 
วัน เดือน ปี เกิด 23 มิถนุายน 2535 
สถานที่เกิด สรุนิทร ์
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ประวติัศาสตร)์ จากมหาวิทยาลยันเรศวร   
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