
 

 การเตบิโตของขอ้มลูแบบทวคีณูในจกัรวาลดจิทิลั 

 ขนาดขอ้มลูในจักรวาลดจิทัิล (Digital universe) เพิม่ขึน้สองเท่าตัวในทุก ๆ สองปีเป็น
อยา่งนอ้ย หรอืเตบิโตขึน้ 50 เทา่ในชว่งปี 2010 ถงึ 2020 (2553-2563) 

 รปูแบบของบทความวชิาการและบทความวจิยัทีเ่ปลีย่นแปลง 

รูปแบบการเผยแพร่บทความวชิาการและบทความวจัิยเปลีย่นจากแบบกระดาษ (Print) 
เป็นแบบอเิล็กทรอนกิส ์และนับตัง้แต่ทศวรรษที่ 1990 (2533) เป็นตน้มา การขออนุญาตใชส้ทิธิ ์
(Licensing) ฐานขอ้มลูวารสารอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่ป็นแหลง่เผยแพร่บทความวารสารวชิาและบทความ
วจัิยอเิล็กทรอนกิสไ์ดก้ลายเป็นเรือ่งธรรมดา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมัมนาบรกิารวชิาการ  

เร ือ่งมาตรฐานการรบัรองคณุภาพการจดัการขอ้มลูวจิยัในคลงัสารสนเทศสถาบนั 

มาตรฐานและการสือ่สารทางวชิาการน ัน้ส าคญัไฉน? 
วนัจนัทรท์ี ่18 มถินุายน 2561 เวลา 9.00-10.00 น. 

ณ หอ้ง 2614-2614/1 อาคารบรหิารช ัน้ 6 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประชาสัมพันธ์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานท่ีปรึกษาส านักงาน ก.ค.ศ. 
ประธานท่ีปรึกษาเลขาธิการ สกสค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กศจ.นครสวรรค ์  
อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  ประธานท่ีปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

สถติทิ ีน่า่สนใจ 
เกีย่วกบั Big Data  ในปี 2020 

1. การจดัการระบบ 
(System management) 

2. ความซบัซอ้น
ของคลสัเตอรข์อ้มูล 

(Cluster complexity) 

3. การจดัเก็บขอ้มูล 
(Storage) 

4. การเคลือ่นยา้ย
ขอ้มูล                   

(Data movement) 

5. ความซบัซอ้นของ 
การจดัการ  

(Management 
complexity) 

6.ทกัษะการบูรณาการ
ขอ้มูล         

(Integrate) 

7. การจดัการระบบนเิวศ

ขอ้มูล             

 (Dig data ecosystem) 

Big Data – ความทา้ทายการจดัการ
ขอ้มลูทีเ่พ ิม่ข ึน้อยา่งทว่มทน้ 

และรวดเร็ว 
 

อตัราการสรา้งขอ้มลูเพิม่ขึน้
เป็นทวคีณู เชน่ มกีารคน้หา

ขอ้ความ 40,000 ครัง้     
ตอ่วนิาท ีประมาณวนัละ             
3.46 ลา้นครัง้ หรอืปีละ   

1.2 ลา้นลา้นครัง้ 

ทกุนาทผีูใ้ช ้Facebook    
สง่ขอ้ความประมาณ     
31.25 ลา้นขอ้ความ        
และดวูดิโีอจ านวน       
2.77 ลา้นวดิโีอ 

มกีารอปัโหลดวดิโีอลงบน 
YouTube 300 ชัว่โมง     

ในทกุๆ นาท ี

คาดการณ์วา่ในปี 2020 
ธรุกรรมดา้นธรุกจิผา่นทาง
อนิเทอรเ์น็ตจะมมีลูคา่    
ถงึ 450 พันลา้นดอลลา่ร ์ 

ตอ่วนั 

มาตรฐานและการสือ่สารทางวชิาการน ัน้ส าคญัไฉน?  
ตอ่ “สงัคมโลก” ... “สงัคมไทย” ณ วนันี ้

ความเปลีย่นแปลงของ Big Data ทีส่ง่ผลตอ่การสือ่สารวชิาการ 



 กตกิาการเผยแพรบ่ทความวชิาการและบทความวจิยัทีเ่ปลีย่นแปลง 

 เดอืนพฤษภาคม 2016 (2559) คณะมนตรแีหง่สหภาพยุโรป (The Council of the 
European Union) มขีอ้ตกลงวา่ตัง้แตปี่ 2020 (2563) เป็นตน้ไป บทความวชิาการและบทความวจัิย
ดา้นวทิยาศาสตรท์ีผู่ว้จัิยไดรั้บทุนวจัิยตอ้งเผยแพร่อยา่งเสร ี(free) และสามารถน าขอ้มลูวจัิยไปใช ้       
ซ ้าใหมไ่ด ้(Reuse research data) 

 การใชโ้มเดลใหม่ในการเขา้ถงึบทความวชิาการและบทความวจิยั
อเิล็กทรอนกิส ์“Open Access Journals”  

 จากอุปสรรคเรื่องค่าใชจ้่ายหรือตน้ทุนที่สูงมากในการเขา้ถึงฐานขอ้มูลวารสาร
อเิล็กทรอนกิส ์รวมถงึปัญหาเชงิเทคนคิและกฎหมาย (Technic & Legal) ท าใหเ้กดิโมเดลใหม ่       
ในการเขา้ถงึบทความวชิาการและบทความวจัิย คอื Open Access Journals เพือ่แบง่เบาภาระผูอ้า่น
และหอ้งสมดุ 

 ปรมิาณการผลติบทความวชิาการและบทความวจิยัเตบิโตอยา่งไม่
เคยปรากฏมากอ่น  

 ปี 2016 (2559) ท่ัวโลกผลติบทความวชิาการและบทความวจัิยมากถงึ 2.2 ลา้นบทความ 

 ชว่งปี 2006-2016 (2549-2559) การตพีมิพบ์ทความวชิาการและบทความวจัิยเพิม่ขึน้     
56% 

 สถติทิ ีน่่าสนใจเกีย่วกบัการผลติหรอืตพีมิพบ์ทความวชิาการและ
บทความวจิยั 

 Elsevier ปี 2015 (2558):  

- นักวชิาการจากท่ัวโลกสง่บทความวชิาการและบทความวจัิยมายังส านักพมิพ ์       
จ านวน 1.8 ลา้นคน โดยไมซ่ ้าคน 

- บทความวชิาการและบทความวจัิยตน้ฉบับทีส่ง่มจี านวน 1.3 ลา้นบทความ 

 American Journal Expert (AJE) ปี 2016 (2559): 

- 5 สาขาวชิาทีม่กีารตพีมิพบ์ทความวชิาการและบทความวจิยัสงูสดุ ไดแ้ก ่

อันดับ 1 แพทยศาสตร ์     567,890 บทความ 

อันดับ 2 วศิวกรรมศาสตร ์   285,378 บทความ 

อันดับ 3 ชวีเคม ีพันธศุาสตร ์และชวีโมเลกลุ  266,385 บทความ 

อันดับ 4 ฟิสกิส ์และดาราศาสตร ์   220,602 บทความ 

อันดับ 5 เคม ี    209,044 บทความ 

- 5 ชาตทิีม่กีารตพีมิพบ์ทความวชิาการและบทความวจิยัสงูสดุ ไดแ้ก ่
สหรัฐอเมรกิา จนี สหราชอาณาจักร เยอรมน ีและอนิเดยี 

 arXiv.org – คลังวารสารอเิล็คทรอนกิสข์องมหาวทิยาลัยคอรเ์นล  

- ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม 2016 (2559) มนัีกวชิาการสง่บทความวชิาการและบทความวจัิย

มากกวา่ 10,000 เรือ่งตอ่เดอืน 

 

ทีม่า : 

https://www.newgenapps.com/blog/big-data-statistics-predictions-on-the-future-of-big-data 

https://en.wikipedia.org/wiki/ArXiv 
https://en.wikipedia.org/wiki/Academic_publishing 

https://insidebigdata.com/2017/02/16/the-exponential-growth-of-data/ 
https://www.aje.com/en/arc/dist/docs/International-scholarly-publishing-report-2016.pdf 

https://www.elsevier.com/connect/elsevier-publishing-a-look-at-the-numbers-and-more 
 


