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กิตติกรรมประกาศ 

 
งานวิจัยฉบับนี้ไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติผานสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําปงบประมาณ 2560 ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 
โอกาสนี้ เฉพาะอยางยิ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีใหการสนับสนุนและใหคําแนะนําเปนอยางดีตลอด
มา  

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.นรินทร สังขรักษา และ รองศาสตราจารย ดร. คณิต 
เขียววิชัย ท่ีกรุณารับเปนท่ีปรึกษาใหแกคณะผูวิจัย รวมท้ังสละเวลาใหคําแนะนําและความคิดเห็นท่ี
เปนประโยชนเก่ียวกับแนวทางการทําวิจัยพรอมท้ังชวยชี้แนะแนวทางไปสูความสําเร็จแหงการทําวิจัย
ฉบับนี ้

ขอขอบพระคุณ  อาจารย ดร. นิศาชล จํานงศรี อาจารย ดร. ศิริกาญจน โพธิ์เขียว และผูชวย
ศาสตราจารย ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย ท่ีกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความเท่ียงในเนื้อหาเครื่องมือ
การวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เทอดศักดิ์ ไมเทา
ทอง ดร.ศศิธร ติณะมาศ นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ ท่ีกรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญประเมินรูปแบบคลังปญญา ศาสตราจารยญาณวิทย กุญแจทอง รองศาสตราจารยไชยยศ 
อิษฎวรพันธุ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิมพรําไพ เปรมสมิทธิ์ ผูชวยศาสตราจารย ดร. เทอดศักดิ์ ไม
เทาทอง  และนางสาวชนิดา จริยาพรพงศ ท่ีกรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานคลังปญญา ท้ังนี้ ทุก ๆ ทานไดใหความรูและคําแนะนําในการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง
ตาง ๆ ในกระบวนการวิจัยอันเปนประโยชนตอการวิจัยอยางยิ่ง 

ขอขอบพระคุณสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลในการ
สัมภาษณและใหคณะผูวิจัยเขาศึกษาดูงานคลังปญญาสถาบันในเชิงลึก  

ขอขอบคุณคณะวิชาและหนวยงานในวิทยาเขตวังทาพระท่ีใหความอนุเคราะหขอมูลในการ
สัมภาษณตลอดจนอาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกคนท่ีใหความรวมมือในการวิจัยและการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนอยางดี รวมถึงผูท่ีเก่ียวของทุกทานท่ีไมไดกลาวนามไวในท่ีนี้ ท่ีกรุณาสละเวลา
เอ้ือเฟอขอมูลและใหความรวมมือในดานตาง ๆ ท่ีมีสวนชวยใหการจัดทําโครงการวิจัยฉบับนี้ใหสําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี 

คุณคาอันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ คณะผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและวางรากฐานแกคณะผูวิจัย ผลสําเร็จของงานวิจัยขอมอบไว
เปนประโยชนตอสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  



ข 

ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาและการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ช่ือผูวิจัย 1. นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค  (หัวหนาโครงการ) 

    หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์  (ผูรวมวิจัย) 
    หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. นางดารารัตน  จุฬาพันธุ (ผูรวมวิจัย) 
    หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. นางสาวสุนิศา  รอดจินดา (ผูรวมวิจัย) 
    หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

แหลงอุดหนุนทุนการวิจัย งบประมาณแผนดินประจําป 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปท่ีเสร็จ       2561 
ประเภทการวิจัย      การวิจัยประยุกต 
สาขาวิชา              สารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร 
 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงคของโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี  1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูล
พ้ืนฐาน ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการวิจัย ข้ันตอนท่ี 3 ทดลองใชรูปแบบ 
ข้ันตอนท่ี 4 ประเมินผลและปรับปรุง ประชากรคือ นักศึกษา อาจารย และบุคลากร ท่ีสังกัดใน
หนวยงานท่ีต้ังอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กลุมตัวอยาง จํานวน 354 คน เครื่องมือท่ีใช
เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพ่ือศึกษาขอมูลการจัดการคลังปญญาจากสถาบันตาง ๆ ใน
ประเทศไทย 4 แหง และศึกษาขอมูลการจัดการผลงานทางวิชาการจากคณะวิชา/หนวยงานท่ีตั้งอยูใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 9 แหง รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป สถิติท่ีใช คือ ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ พบวา มหาวิทยาลัยศิลปากรควรจัดตั้ง
คลังปญญาเพ่ือเปนศูนยกลางรวบรวม เก็บรักษา และเผยแพรผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย มีการ
เขาถึงอยางเสรีและใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน จึงสรางรูปแบบเพ่ือพัฒนาและจัดการ
คลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อวา “CREATION model” ไดแก เนื้อหาสาระของคลัง
ปญญาดิจิทัล (C= content of Silpakorn University Repository) การคนคืนและการแสดงผล 
(RE= Retrieve and results) การกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(A= Authorization by Owner Rights and Silpakorn University Community) เทคโน โลยี ท่ี
เหมาะสมสําหรับคลังปญญา  (T=Technology for Repository) อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) การเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access) และ
ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn University 
Community) ผลการประเมินความเหมาะสมและรับรองรูปแบบการพัฒนาและการจัดการคลัง
ปญญาโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อนํารูปแบบไปใชในการ
พัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และประเมินผลในการปฏิบัติงานของคลังปญญา
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ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจในระดับมาก การศึกษาการใชคลัง
ปญญาดิจิทัลท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบ “CREATION model” ในภาพรวมแบงเปน 4 ดาน ไดแก ดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ ดานการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ 
และดานอัตลักษณ พบวา ความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวม
อยูในระดับมาก เฉพาะอยางยิ่งดานอัตลักษณ สวนความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

คําสําคัญ : คลังปญญามหาวิทยาลัย / คลังสถาบัน / ภูมิปญญามหาวิทยาลัย / ภูมิปญญาสถาบัน 
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Abstract 

 
 This project was based on research and development methods and aimed to 
develop digital institutional repository of Silpakorn University. The research processes 
were divided into 4 stages as shown to stage 1: study basic data, stage 2: design and 
develop research instruments, stage 3: try out the model and the good practice, and 
stage 4: evaluate and improve them finally. A group of 354  research samples were 
students, lecturers and staffs who affiliated in Silpakorn University, Thapra Palace 
Campus. The research instruments employed here were questionnaire and interview 
from 4 different institutions throughout Thailand to study about their repository 
administration and management, and from 9 faculties/divisions located in Silpakorn 
University, Thapra Palace Campus to study about their scholarly works management. 
The collected data was quantitatively, qualitatively analyzed and presented into 
frequency, percentage, mean, standard deviation. 
 The findings from the research instruments indicated that Silpakorn University 
should establish its institutional repository to be the center of all scholarly works 
of the university that can be collect, preserve and publish digitally to provide 
open access to content and operate with appropriate technology.  The “CREATION 
model” was generated to develop digital institutional repository for Silpakorn 
University. This was come from: C= content of Silpakorn University repository, RE= 
Retrieve and results, A = Authorization by owner rights and Silpakorn University 
community, T=Technology for repository, I = Identity of Silpakorn University, O = 
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Open access, N = Needs of Silpakorn University community. The results of the 
assessment and certificate the model by specialists were at highest level. The 
satisfaction of the model capacity, when applied to digital institutional repository, 
measured by experts were at high level. The study of the use of digital institutional 
repository developed by “CREATION model” formed in four aspects: information 
resources, search & result methods, information access & authorization, and 
uniqueness, the result shown that the need as a whole were at high level especially 
uniqueness aspects. Also, users’ satisfaction of digital institutional repository, Silpakorn 
University were at high level. 

Keywords : Intellectural depository/Institutional depository/ Digital depository/ 
University depository / IR  
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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
โลกในคริสตศตวรรษท่ี 21 เปนโลกไรพรมแดน เนื่องจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีพัฒนา

ตอเนื่องกันมาหลายศตวรรษ ผลการคนควาวิจัยในวิทยาการตางๆ กาวหนาไปอยางรวดเร็ว การ
คนพบทฤษฎีและความรูใหมๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมากข้ึน มนุษยปจจุบันอยูในยุค
ขอมูลขาวสารท่ีไรขอบเขตและกาลเวลา สามารถสื่อสารและเขาถึงขอมูลตางๆ ไดพรอมกันท่ัวโลก
อยางไรขีดจํากัด นักวิชาการเกิดความตื่นตัวและผลิตสารสนเทศออกมาจํานวนมาก ยิ่งทําใหขอมูล
ความรูท่ีคนพบและสรางข้ึนมีปริมาณมากข้ึนเปนทวีคูณและถูกกระจายออกไปท่ัวโลกอยางรวดเร็ว 
ประเมินกันวาความรูท่ีมนุษยคนพบ ตั้งแตกลางศตวรรษท่ี 20 มาจนถึงปจจุบันคือประมาณ 50–60 ป
ท่ีผานมา มีปริมาณเทากับความรูท่ีสะสมมาตั้งแตสรางโลกมาจนถึงกลางศตวรรษท่ี 20 (สุทธิพร จิตต
มิตรภาพ 2553: 1) 

บทบาทของหองสมุดในยุคแรกทําหนาท่ีเปนแหลงเก็บรักษา รวบรวมมรดกทางปญญาและ
มรดกทางวัฒนธรรมของมนุษย หองสมุดจึงเปนศูนยกลางสําหรับการจัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพเปน
หลัก ตอมาเม่ือความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากข้ึน มีการนําระบบหองสมุดอัตโนมัติเขามา
ใชงาน ทําใหผูปฏิบัติงานไดรับความสะดวกและลดความซํ้าซอนของงานทําใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน รูปแบบของการดําเนินงานและการใหบริการของหองสมุดเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม นับตั้งแตสื่อสิ่งพิมพไปสูสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูใชบริการสามารถคนหาความรูจากแหลงความรูตาง 
ๆ ท่ัวโลกผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยไมจําเปนตองมาท่ีหองสมุด หองสมุดดิจิทัลจึงเกิดข้ึนเพ่ือ
รองรับรูปแบบการสื่อสารทางวิชาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วดวยอิทธิพลของเทคโนโลยีและ
พัฒนาการของวิทยาการตาง ๆ ท่ีมีลักษณะเปนสหสาขาวิชามากข้ึน คุณภาพขององคความรูท่ีมีการ
สรางและพัฒนาข้ึนมา ไมวาจะเปนความถูกตอง ความนาเชื่อถือ ความทันสมัยลวนเปนผลตอ
เนื่องมาจากกระบวนการสื่อสารทางวิชาการ หองสมุดเริ่มมีบทบาทในการสรางกลไกในการสื่อสาร
ทางวิชาการมากข้ึน เชน บทบาทของหองสมุดในฐานะผูตีพิมพเผยแพร ผูจัดเก็บ และผูแสวงหาในการ
จัดการคลังสถาบัน (Institutional repository) การจัดการวารสารเปดเสร ี(Open access journal) 
เปนตน (ทรงพันธ เจิมประยงค 2557) เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปน
เครื่องมือสําคัญท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบงานของหองสมุดเพ่ือสนองความตองการผูใช บทบาท
และรูปแบบของหองสมุดจึงตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีตลอดจน
สภาพการณของสังคม 

คลังปญญา (Intellectual repository) หรือ คลังสถาบัน (Institutional repository) หรือ 
คลังความรู (Knowledge repository) หมายถึง คลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ซ่ึงเปน
ภูมิปญญาของสถาบันหรือองคการหนึ่งๆ  โดยถือเปนหนาท่ีหรือบริการของสถาบันในการจัดเก็บและ
สงวนรักษาผลงานหรือผลผลิตของบุคลากรหรือสมาชิกขององคการซ่ึงถือวาเปนสมบัติอันมีคุณคาให
คงอยูในระยะยาว รวมท้ังการจัดการและเผยแพรใหผูใชท้ังภายในและภายนอกสถาบันสามารถรับรู 
เขาถึงและใชประโยชนจากผลงาน สงผลตอชื่อเสียงและการยอมรับตอสถาบัน (กุลธิดา ทวมสุข 
2558: 3) การดําเนินงานคลังสถาบันเริ่มตนข้ึนในชวงทศวรรษ 1990 เปนหองสมุดดิจิทัลรูปแบบหนึ่ง
ซ่ึงเติบโตอยางรวดเร็วและถือวาเปนโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับนักวิชาการในโลกดิจิทัล (Jantz, 
R. C. and Wilson, M. C. 2008: 188) โดยมี arXiv ซ่ึงจัดตั้งข้ึนในป ค.ศ. 1999 (ปจจุบันอยูในความ
ดูแลของมหาวิทยาลัยคอรแนล ประเทศสหรัฐอเมริกา) เปนคลังสถาบันแรกท่ีเปนท่ีรูจักกันในลักษณะ
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ของคลังขอมูลสาขาวิชา (Subject-based repository) ซ่ึงใชประโยชนจากอินเตอรเน็ตเพ่ือขยายชอง
ทางการเขาถึงงานวิจัย หลังจากนั้นหนวยงาน สถาบันและหองสมุดมหาวิทยาลัยในตางประเทศจึงมี
การสรางคลังสถาบันเพ่ิมข้ึนอีกเปนจํานวนมากเนื่องจากเห็นความสําคัญและประโยชนของการจัดตั้ง
และดําเนินงานคลังสถาบันในดานการจัดเก็บรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศในรูปดิจิทัลไดอยางสะดวก 
สามารถจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในหลายรูปแบบ ชวยสงวนรักษาผลงานทางวิชาการซ่ึงเปน
ทรัพยสินทางปญญาของสถาบัน มหาวิทยาลัย ใหคงอยูในระยะยาว ชวยเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ของบุคลากรภายในสถาบัน มหาวิทยาลัย ทําใหเกิดการเขาถึงความรูจํานวนมากท่ีไดสะสมไวและเปด
โอกาสใหเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดอยางเสรี ชวยสงเสริมและสนับสนุนสถาบัน มหาวิทยาลัย ใน
ดานการเปนตัวชี้วัดคุณภาพ เผยแพรชื่อเสียงใหกับสถาบันและการจัดการความรู  สําหรับประเทศ
ไทย หองสมุดมหาวิทยาลัยเริ่มมีการจัดตั้งและจัดการคลังสถาบันในหองสมุดมหาวิทยาลัยมาตั้งแต 
พ.ศ. 2549 แตละมหาวิทยาลัยตั้งชื่อคลังสถาบันแตกตางกันออกไป มีท้ังคลังสถาบัน คลังปญญา คลัง
ความรู สวนใหญใชวา คลังปญญามากท่ีสุด ปจจุบันมีการดําเนินงานคลังสถาบันในมหาวิทยาลัย
จํานวน 11 แหง แตมหาวิทยาลัยศิลปากรยังไมมีคณะวิชาหรือหนวยงานใดท่ีจัดตั้งคลังสถาบัน มีเพียง
สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางในการดําเนินการและประสานงานดานการวิจัย
และงานสรางสรรค สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและนักวิชาการทําการวิจัยและงานสรางสรรค 
ตลอดจนเปนศูนยกลางขอมูลดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย การพัฒนาและเผยแพรผลงานวิจัยผาน
ชองทางตางๆ เชน เว็บไซต วารสารวิชาการท้ังฉบับพิมพและวารสารอิเล็กทรอนิกส การประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสรางสรรคระดับชาติและระดับนานาชาติ “ศิลปากรวิจัย” เปนตน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนมหาวิทยาลัยศิลปะแหงแรกในประเทศไทยกอตั้งข้ึนตั้งแต พ.ศ. 
2486 มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิสัยทัศนคือ ศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรค 
(Silpakorn is a leading creative university) เห็นไดจากยุทธศาสตร ท่ี 4 ในแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 ท่ีวา พัฒนาการวิจัยและการสรางสรรคเพ่ือกาวสูการเปน
มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยมีเปาประสงคเปนมหาวิทยาลัยวิจัยเชิง
สรางสรรค เปนการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ท่ี
ปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศในสาขาวิชาทางศิลปะดานทัศนศิลป หัตถศิลป ดุริยางคศิลป และ
นาฏศิลป เพ่ือใหการสนับสนุนการคนควาวิจัยและถายทอดองคความรูท่ีใชในการสรางสรรคงาน
ศิลปะ เริ่มต้ังแตปงบประมาณ 2556 ผูวิจัยสามารถจัดทําผลงานไดในรูปแบบของการบันทึกและ
รวบรวมขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลท่ีทําใหเกิดการสังเคราะหเปนผลงานสรางสรรค 
นอกเหนือไปจากการสนับสนุนการผลิตผลงานศิลปะอยางท่ีเคยเปนมา คณะวิชาท่ีวังทาพระ ไดแก 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี และคณะ
มัณฑนศิลป จัดเปนคณะวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนดานศิลปะ หากนับเฉพาะผลงานวิจัยและผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรในสังกัดคณะวิชาท่ีวังทาพระ ในปงบประมาณ 2556 มีจํานวนรวม 199 
เรื่อง เม่ือศึกษาเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(สกอ.) ประจําปการศึกษา 2556 ของคณะวิชาท่ีวังทาพระ เพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดการผลงานทางวิชาการ โดยเก็บขอมูลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร 
(Swot analysis) พบขอเสนอแนะดังนี้ 1) ควรจัดระบบการจัดเก็บขอมูลผลงานวิชาการของอาจารย
ของคณะ 2) การบริหารจัดการงานวิจัยท้ังระบบเพ่ือจัดการองคความรูและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
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3) จัดสรางระบบฐานขอมูลและเชื่อมโยงองคความรูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
งานวิจัยท้ังในและนอกคณะ ซ่ึงสามารถพัฒนาเปนแผนระยะยาว พรอมมีกลไกในการขับเคลื่อนและ
การติดตามท่ีชัดเจน 

ดังนั้น หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง จึงมีแนวคิดท่ีจะจัดตั้งคลังปญญา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงถือวาเปนภารกิจท่ีมีความสําคัญและเปนความจําเปนเรงดวนท่ีตอง
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบ แนวทางการดําเนินงานจัดการคลังปญญาท่ีดี ซ่ึงหอสมุดฯ จะได
นําคลังปญญาตนแบบนี้ไปใชในการดําเนินงานจัดการคลังปญญา  มหาวิทยาลัยศิลปากร อันสามารถ
สะทอนใหเห็นทุนทางปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยางชัดเจนตอไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.1 ประโยชนตอประชาคม 

1. เพ่ิมชองทางการเผยแพรผลงานทางวิชาการของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ใหผูใชท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถรับรู เขาถึง และใชประโยชนจากผลงาน 

2. ชวยสงวนรักษาผลงานทางวิชาการของนักวิชาการ นักวิจัย ซ่ึงเปนสมบัติอันมีคุณคา
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรใหคงอยูในระยะยาว 

1.2 ประโยชนตอมหาวิทยาลัย 
1. ไดรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัลของมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดแนวทางรวบรวม 

จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพรองคความรูท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากรในรูปแบบดิจิตอล  
2. ไดตนแบบการจัดการและเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางเปนระบบ  

1.3 ประโยชนทางวิชาการ 
1. ไดแนวทางการติดตอสื่อสารทางวิชาการระหวางนักวิชาการ นักวิจัยท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย  
2. ชวยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
3. ทําใหเขาถึงผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดโดยสะดวก 

1.4 ประโยชนเชงินโยบาย 
1. นําขอเสนอแนะจากการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการจัดตั้งคลังปญญา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
2. นําผลการวิจัยมากําหนดเปนนโยบายในการดําเนินงานคลังปญญา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
3. นําผลการวิจัยมาจัดทําเปนแผนกลยุทธเพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตรของสํานัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปงบประมาณตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 

R&D)  
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1.ข้ันตอนการวิจัย ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ คือ  
1. ข้ันตอนท่ี  1 การวิจัย (Research: R1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสําหรับ

การพัฒนารูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. ข้ันตอนท่ี 2  การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา 

(Design and Development : D and D) เครื่องมือเพ่ือการวิจัยการพัฒนาและการจัดการคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research :R2) เปนการทดลองใชรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัย 

4. ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) เปนการประเมินผลและปรับปรุง 
(Evaluation : E) เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผูเขารับการอบรมการใชคลังปญญานําผลการประเมิน
มาขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล 

2. ขอบเขตการวิจัย 
2.1 ขอบเขตดานประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูลหลัก และผูมีสวนไดสวนเสีย 

ประชากร  
คณะผูวิจัยศึกษาประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักศึกษา อาจารย ขาราชการ 

และพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีสังกัดในคณะวิชา/หนวยงานเฉพาะท่ีตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ทาพระ ในป 2558 จํานวน 9 หนวยงาน ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 
868 คน   คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 920 คน คณะโบราณคดี จํานวน 1,298 คณะ
มัณฑนศิลป จํานวน 1,461 คน หอสมุดสาขา วังทาพระ จํานวน 20 คน  บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน  11 
คน หอศิลป จํานวน 17 คน กองกิจการนักศึกษา จํานวน 8 คน  และกองบริการการศึกษา จํานวน 
14 คน รวม 4,617 คน   

 
กลุมตัวอยาง  
คณะผูวิจัยกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโดยการใชตารางสําเร็จรูปของ  Krejcie & 

Morgan (1970 : 608) คาความเชื่อม่ันอยูท่ีรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 354 คน ใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ในแตละชั้นภูมิของ
คณะวิชา/หนวยงาน สุมตามสัดสวน 

ผูใหขอมูลหลัก 
คณะผูวิจัยกําหนดผูใหขอมูลหลักโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

โดยเลือกจากบุคลากรของหนวยงานท่ีผูวิจัยไปศึกษาดูงานการจัดการคลังปญญาสถาบัน และบุคลากร
ของคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ จํานวนรวม  31 คน  ใชวิธีการสัมภาษณ
เพ่ือศึกษาขอมูล การจัดการผลงานทางวิชาการ และแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี 
ประกอบดวย  

1) ผูบริหารและผูรับผิดชอบในการจัดการคลังปญญาหนวยงานท่ีผูวิจัยไปศึกษาดู
งานการจัดการคลังปญญาสถาบัน เพ่ือสัมภาษณเก่ียวกับการจัดการคลังปญญาของสถาบันและ
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน 13 คน  

2) ผูบริหารและผูรับผิดชอบในการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/
หนวยงานท่ีต้ังอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
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พิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป หอสมุดสาขา วังทาพระ บัณฑิต
วิทยาลัย หอศิลป กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา เพ่ือสัมภาษณเก่ียวกับการจัดการ
ผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน และแนวคิดเก่ียวกับการจัดการคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีดี จํานวน 18 คน  

ผูมีสวนไดสวนเสีย  
คณะผูวิจัยกําหนดผูมีสวนไดสวนเสียโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

จํานวน 45 คน เพ่ือตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก  
1. ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ตัวแปรตาม ไดแก การใชและความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
2.2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีในการวิจัย ไดแก มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
2.3. ขอบเขตดานระยะเวลา ดําเนินการวิจัยในป  2560 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
การพัฒนาและการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  หมายถึง การพัฒนา

เพ่ือสรางคลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลและจัดการรวบรวมภูมิปญญาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  อันไดแก ผลงานท่ีเปนสิ่งพิมพทางวิชาการและผลงานศิลปะ ของนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร เฉพาะท่ีวิทยาเขตวังทาพระ มาจัดเก็บและสงวนรักษาใหคงอยูในระยะยาว รวมท้ังเผยแพร
ใหผูใชท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรับรู เขาถึงและใชประโยชนจากผลงานอยางกวางขวาง  

ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึงนักศึกษา อาจารย ขาราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท่ีสังกัดในคณะวิชา/หนวยงานเฉพาะท่ีตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ จํานวน 
9 หนวยงาน ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
โบราณคดี คณะมัณฑนศิลป หอสมุดสาขา วังทาพระ จํานวน บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป กองกิจการ
นักศึกษา และกองบริการการศึกษา 

รูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง รูปแบบ/วิธีการหรือ
กระบวนการท่ีผานการศึกษาวาสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือสรางคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัย ศิลปากร เรียกวา “CREATION Model” มีองคประกอบยอยดังนี้ คือ เนื้อหาสาระของ
คลังปญญาดิจิทัล (C= content of Silpakorn University Repository)  การคนคืนและการแสดงผล 
(RE= Retrieve and results) การกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(A= Authorization by Owner Rights and Silpakorn University Community) เ ทค โ น โ ลยี ท่ี
เหมาะสมสําหรับคลังปญญา  (T=Technology for Repository)อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(I=Identity of Silpakorn University) การเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access) ความตองการของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn University Community) 

ผลงานทางวิชาการ หมายถึงเอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ ครอบคลุม
เนื้อหาสาระของวิชา หรือเปนสวนหนึ่ งของวิชาหรือของหลักสูตรก็ได ท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ไดแก เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
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บทความทางวิชาการ หนังสือ ตํารา งานวิจัย บทคัดยอผลงานวิจัย การเสนอรายงานในการประชุม
ทางวิชาการ งานแปล รวมท้ัง ผลงานทางวิชาการอยางอ่ืน สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรค คูมือ
ปฏิบัติงาน วิทยานิพนธ  สารนิพนธ ผลงานโครงการนักศึกษา ท้ังท่ีจัดพิมพเปนรูปเลม บันทึกเปน
ภาพยนตร หรือแถบเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบอ่ืน ๆ  

การส่ือสารทางวิชาการ หมายถึงขอมูลท่ีเกิดข้ึนระหวางการทําวิจัย (research data) อยาง
กระจัดกระจายและยากตอการแลกเปลี่ยนแบงปน ซ่ึงมีความหลากหลายของขอมูลทางวิชาการ 
โครงสรางพ้ืนฐานของความรู การเปดใหเขาถึงขอมูลโดยเสรี (openness) การวิเคราะหและการ
จัดการขอมูล เมทาดาทา (metadata) ลักษณะกระบวนการทํางานวิจัย รวมท้ังการอนุรักษขอมูลท่ี
เกิดข้ึนระหวางการทํางานวิจัยท่ีจะทําใหการแลกเปลี่ยนแบงปนและใชประโยชนจากขอมูลทาง
วิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตามจรรยาบรรณ 

ทรัพยสินทางปญญาของสถาบัน หมายถึงผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ การออกแบบและ
การสรางสรรคอันเกิดจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาท่ีอยู ในความควบคุมของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจเปนงานอันเกิดจากเงิน งบประมาณของมหาวิทยาลัย หรืองานอันเกิดจากการ
ไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงทุนอ่ืน โดยอาจกอใหเกิดประโยชนใน เชิงพาณิชย หรือนําไปสูการ
ดําเนินการขอรับความคุมครองสิทธิตามกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา ไดแก สิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ แบบผังภูมิของวงจรรวม เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา พันธุพืชใหม สิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตร ท้ังนี้ใหรวมถึงองคความรู การคิดคนท่ีสรางสรรคและพัฒนาขอมูลทางดานเทคนิค
และผลผลิตท่ีไดจากการวิจัย 

การใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึงความตองการใชคลังปญญาดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปากร ซ่ึงพัฒนาข้ึนตามรูปแบบการพัฒนาและจัดการคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานประเภทของผลงานทางวิชาการ ดานวิธีการสืบคนท่ีตองการใช  ดาน
ทางเลือกท่ีตองการใชในการสืบคนโดยใช Browse  และดานประโยชนในการใช  รายละเอียด 
ประกอบดวย 

1. ดานประเภทของผลงานทางวิชาการ หมายถึงความตองการในการใชผลงานทางวิชาการ 
ประเภทดังตอไปนี้ คือ รายงานการวิจัย   ตํารา   หนังสือ  บทความทางวิชาการ  วิทยานิพนธ ภาพ
ผลงานศิลปะ วารสารของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และทําเนียบนักวิชการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ดานวิธีการสืบคนท่ีตองการใช  หมายถึงความตองการในการใชวิธีการสืบคน ดังตอไปนี้ 
คือ สืบคนโดยใช Basic Search สืบคนโดยใช Advance search สืบคนโดยใช Browse และสืบคน
โดย Communities in DSpace เพ่ือการสืบคนขอมูลในคลังปญญาดิจิทัล 

3. ดานทางเลือกท่ีตองการใชในการสืบคนโดยใช Browse หมายถึงความตองการใชทางเลือก
เม่ือทําการสืบคันดวย Browse ไดแก ทางเลือก Communities & Collection ทางเลือก By Issue 
Date ทางเลือก Authors ทางเลือก Titles และทางเลือก Subjects/Keyword 

4. ดานประโยชนในการใช  หมายถึงความตองการนําขอมูลจากผลงานทางวิชาการและงานท่ี
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรตอไปนี้ คือ ขอมูลจากผลงานทางวิชาการ ภาพผลงานศิลปะ 
ชีวประวัติศิลปน ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร และวารสารของคณะวิชาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เพ่ือไปใชประโยชนในการผลิตผลงานทางวิชาการ การสรางสรรคผลงานศิลปะ การทํา
รายงาน 
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ความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึงความรูสึกใน
ดานบวกหรือดานลบท่ีมีตอการใชงานคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงพัฒนาข้ึนตาม
รูปแบบการพัฒนาและจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานตาง ๆ ตาม
องคประกอบยอยของรูปแบบ “CREATION Model” ดังนี้ คือ ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล 
ดานการคนคืนและการแสดงผล  ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา   ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการเขาถึงแบบเสรี และดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังดานการ
ออกแบบและการใชงานเว็บไซต รายละเอียด ประกอบดวย 

1. ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล หมายถึงความพึงพอใจในการกําหนดทรัพยากร
สารสนเทศท่ีตองการจัดเก็บในคลังสถาบัน ไดแก จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงจัดทําโดยอาจารย 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เฉพาะท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการ ในรูปแบบ
ไฟลดิจิทัล ไดแก  pdf,  jpg ประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีจัดเก็บ ซ่ึงไดแก หนังสือ  ตํารา 
วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ ศิลปนิพนธ รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และวาสารของหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดหมวดหมูผลงานทางวิชาการ 

2. ดานการคนคืนและการแสดงผล  หมายถึงความพึงพอใจในวิธีการคนหาขอมูลโดยการใช 
Basic search การใชวิธีการสืบคนข้ันสูง (Advance search) การใชวิธีการ Browse ซ่ึงแบงตาม ชื่อ
คณะวิชา/หนวยงาน ชื่อบุคคล เรื่อง หัวเรื่อง/คําสําคัญ การแบงชุมชนในหนาจอหลักตามสาขาวิชา
และภาควิชา จํานวนขอมูล (Metadata) ท่ีใชการลงรายการผลงานทางวิชาการมีความเหมาะสมทําให
สามารถสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ การแสดงผลการสืบคนแบบยอ การแสดงผลการสืบคนแบบ
เต็ม และการแสดงรายการขอมูลใหม 

3. ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึงความพึง
พอใจในการกําหนดใหเจาของผลงานทางวิชาการและหอสมุดเปนผูนําเขาผลงานทางวิชาการ และ
วิธีการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศดวยลายน้ําดิจิทัลแบบมองเห็นดวยตาเปลา 

4. ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา หมายถึงความพึงพอใจในเทคโนโลยีท่ีใชใน
การจัดการเนื้อหาในระบบคลังปญญา ไดแก ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  (Virtual 
Server) โปรแกรม DSpace ท่ีเลือกใชในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการซ่ึงสามารถจัดเก็บผลงานทาง
วิชาการไดทุกประเภทและสามารถสืบคนสะดวกตอการคนหาไดจากทุกท่ี และวิธีการลงทะเบียนของ
สมาชิกท่ีเปนประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

5. ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึงความพึงพอใจในขนาดของงานหรือ
ขอมูลท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ไดแก ภาพผลงานศิลปะ ขอมูลชีวประวัติ
ศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอมูลในทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 

6. ดานการเขาถึงแบบเสรี หมายถึงความพึงพอใจในการกําหนดใหผูใชทุกประเภท (บุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลภายนอก) สามารถเขาถึงผลงานทางวิชาการไดโดยเสรีผาน
อินเทอรเน็ต การกําหนดใหผูใชมีสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวนโหลดได เพ่ือ
การศึกษาภายใตขอกําหนดของเจาของผลงาน และการกําหนดใหผูใชภายนอกสามารถใชบริการได
โดยไมตองลงทะเบียนเปนสมาชิก 

7. ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึงความพึงพอใจท่ีมี
การศึกษาความตองการของประชาคมกอนการดําเนินการพัฒนาคลังปญญา การนําผลความตองการ
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ของประชาคมมากําหนดรูปแบบคลังปญญา การประเมินผลความพึงพอใจประชาคมตอคลังปญญาท่ี
พัฒนาข้ึนตามรูปแบบ และการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาคมมาปรับปรุงคลัง
ปญญาท่ีพัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของประชาคม 

8. ดานการออกแบบและการใชงานเว็บไซต หมายถึงความพึงพอใจการจัดรูปแบบในเว็บไซต
ซ่ึงงายตอการอานและการใชงาน การเขาถึงขอมูล การแสดงผล การอับโหลดและการดาวนโหลด 
สีสันในการออกแบบเว็บไซต การใชสีตัวอักษรและสีพ้ืนหลัง ขนาดตัวอักษรท่ีนําเสนอ ความถูกตองใน
การเชื่อมโยงภายในเว็บไซตและเว็บไซตอ่ืน 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาและการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางๆ โดยมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับคลังปญญาและการจัดการคลังปญญา 
2. แนวคิดเก่ียวกับมาตรฐานเมทาดาตา (Metadata) ท่ีใชในการลงรายการทรัพยากร

สารสนเทศดิจิทัล 
3 แนวคิดเก่ียวกับอุปกรณและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

ดิจิทัล 
4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
5. แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีดี 
6. แนวคิดเก่ียวกับผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสรางสรรคทางศิลปะ 
7. การดําเนินงานคลังปญญาของหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
8. การวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับคลังปญญาและการจัดการคลังปญญา 

หัวใจสําคัญของมหาวิทยาลัยคือความรู ทุกภารกิจและทุกเปาหมายลวนตองอาศัยความรูท่ี
ถูกตองในการดําเนินการ เปนผลใหมหาวิทยาลัยไดรับการคาดหวังจากสังคมวาเปนองคกรท่ีเปนแหลง
รวมของผูมีความรูทางวิชาการระดับสูง เปนองคกรท่ีอุดมปญญาและการสรางสรรค ทวาการแบงปน
แลกเปลี่ยนความรูระหวางกันยังเกิดข้ึนนอยและอยูในวงจํากัด การวิจัยครั้งนี้จึงขอนําเสนอถึง
ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับคลังปญญา เพ่ือเปนทางเลือกในการจัดการความรูและภูมิปญญาของ
มหาวิทยาลัยใหอยูอยางยั่งยืน 

1.1 ความหมายของคลังปญญา 
คลังปญญา หมายถึง คลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ซ่ึงเปนภูมิปญญาของ

สถาบันหรือองคการหนึ่งๆ โดยถือเปนหนาท่ีหรือบริการของสถาบันในการจัดเก็บและสงวนรักษา
ผลงานหรือผลผลิตของบุคลากรหรือสมาชิกขององคการซ่ึงถือวาเปนสมบัติอันมีคุณคาใหคงอยูใน
ระยะยาว รวมท้ังการจัดการและเผยแพรใหผูใชท้ังภายในและภายนอกสถาบันสามารถรับรู เขาถึง
และใชประโยชนจากผลงาน สงผลตอชื่อเสียงและการยอมรับตอสถาบัน (กุลธิดา ทวมสุข, 2558: 3) 

คลังปญญา หมายถึง การนําผลงานทางวิชาการของสถาบันมาจัดทําในรูปแบบดิจิทัล 
เพ่ือสามารถคนคืนในภายหลังท้ังจากภายในสถาบัน ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมี
กระบวนการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ต้ังแตการนําขอมูลเขา วิเคราะห จัดเก็บ สงวนรักษา สืบคน 



9 

และสงขอมูลออกผานทางเว็บไซต ถือวาเปนระบบบริหารจัดการเนื้อหาสําหรับเว็บ (Content 
management system) ประเภทหนึ่ง ท่ีนํามาใชจัดการทรัพยสินทางปญญาไมวาจะเปนงานวิจัย
และผลงานวิชาการอ่ืนๆ เชน บทความวารสาร วิทยานิพนธ  เอกสารการสอน การเสนอ 
(presentations) ชุดขอมูล สื่อโสตทัศน และการเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-learning) (The Robert 
Gordon University, n.d.: p.2) 

คลังปญญา เปนชุดของบริการท่ีมหาวิทยาลัยเสนอใหประชาคม เพ่ือการจัดการและเผยแพร
ผลงานท่ีสรางข้ึนโดยประชาคมของมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัล โดยดูแลรักษาสารสนเทศดิจิทัล
เหลานี้ใหอยูไดอยางยั่งยืน ตลอดจนมีการเขาถึงและเผยแพรอยางเหมาะสม (Lynch, 2003: 328) 

คลั งปญญา หมาย ถึง  แนวความคิดใหม ในการจัดการผลงานทางวิ ชาการของ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานวิจัย เชน รายงานการประชุม/สัมมนา (Conference papers) 
บทความวิชาการ (Academic articles) บทความวิจัย (Research articles) สารนิพนธ/วิทยานิพนธ 
(Theses) ดุษฎีนิพนธ (Dissertations) รายงาน (Reports) เปนตน ท่ีจัดทําโดย อาจารย นักศึกษา 
และบุคลากร ใหอยูในรูปดิจิทัล คลังปญญาสถาบันนําเสนอในลักษณะการบริการเนื้อหาดิจิทัลท่ีไดรับ
การยอมรับท้ังในดานการจัดการขอมูล การเขาถึงขอมูล การเผยแพรขอมูล และการสงวนรักษา คลัง
ปญญาสถาบันอาจจัดทําข้ึนโดยสถาบันการศึกษาหรือหองสมุด (จันทรา เทพอวยพร, 2553: 144) 

จากนิยามขางตนจะเห็นวา คลังปญญามีลักษณะเปนคลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
ดิจิทัลท่ีรวบรวมผลงานทางวิชาการของสถาบันมาบริหารจัดการ โดยมีกระบวนการตั้งแตการนํา
ขอมูลเขา วิเคราะห จัดเก็บ สงวนรักษา สืบคน และสงขอมูลออกผานทางเว็บไซต เปนชุดของบริการ
ท่ีสถาบันนําเสนอใหแกประชาคม และมีการดูแลรักษาสารสนเทศดิจิทัลเหลานี้ใหอยูไดอยางยั่งยืน
ถาวร ตลอดจนมีการเขาถึงและเผยแพรอยางเหมาะสม 

1.2 ความเปนมาและพัฒนาการของคลังปญญา 
สถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยข้ึนไปท่ัวโลก จําเปนตองแสวงหาระบบท่ี

สามารถรวบรวมผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานศึกษาคนควา ซ่ึงเปนภูมิปญญาของประชาคม
ภายในมหาวิทยาลัยของตน การดําเนินงานคลังปญญานําไปสู การกาวกระโดดเข าสู ยุ ค
สังคมสารสนเทศ (Imformation society) ของศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากคลังปญญาไดรวบรวมผลงาน
ทางวิชาการของประชาคมมาใหบริการออนไลน โดยมีจุดมุงหมายหลักท่ีจะสงวนรักษาไวอยางยั่งยืน
ถาวรและเผยแพรงานวิจัยใหกวางขวาง นับเปนมิติใหมทางวิชาการของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
แนวคิดของคลังปญญาเปนผลของการพัฒนาตอยอดจากอินเตอรเน็ตและเว็บไซต เริ่มตนดําเนินงาน
ข้ึนตั้งแตชวงทศวรรษ 1990 นับเปนหองสมุดดิจิทัลรูปแบบหนึ่งซ่ึงเติบโตอยางรวดเร็วและถือวาเปน
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับนักวิชาการในโลกดิจิทัล (Jantz and Wilson, 2008: 188) แตคลัง
ปญญาแหงแรกท่ีเปนท่ีรูจักคือ arXiv จัดต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1999 โดยนักฟสิกสชาวอเมริกันชื่อ Paul 
Ginsberg จาก Los Alamos National Laboratory รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมเปน
คลังขอมูลดานฟสิกสท่ีทําหนาท่ีเสมือนเครื่องแมขาย (Server) ท่ีเก็บรวบรวมบทความวิชาการดาน
ฟสิกสในลักษณะคลังขอมูลสาขาวิชา (Subject-based repository) ท่ีใชประโยชนจากอินเตอรเน็ต
เพ่ือขยายชองทางการเขาถึงงานวิจัย ตอมาไดขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงสาขาคณิตศาสตร 
ชีววิทยา สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอรดวย ปจจุบัน arXiv อยู ในความดูแลของ Cornell 
University (Giesecke, 2011: 529-530)  PubMed Central เปนคลังปญญาที่ม ีล ักษณะการ
ดําเนินงานคลายกับ arXiv ตั้งขึ้น ค.ศ. 2001 เพื่อรวบรวมสิ่งพิมพจากประเทศตาง ๆ ในสาขา
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แพทยศาสตรและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นยังมีคลังปญญาอื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นในชวงเวลา
ใกลเคียงกัน ไดแก EconPapers และ CogPrints เฉพาะอยางยิ่งเม่ือ University of Southampton 
ประเทศสหราชอาณาจักร ไดพัฒนาซอฟทแวร EPrints มาใชสนับสนุนการดําเนินงานคลังปญญา 
เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึงงานวิจัยดิจิทัลแบบออนไลนไดอยางเสรีและไมเสียคาใชจาย (Open access 
หรือ  OA)  อีกหนึ่ งป ถัดมา  Massachusetts Institute of Technology (MIT)  ร วม กับบริ ษัท  
Hewlett-Packard  ไดพัฒนาซอฟทแวร DSpace เพ่ือใหประชาคมของ  MIT สามารถนําบทความ
วิจัยเขาคลังปญญาไดดวยตนเอง  ค.ศ. 2006  สมาคมหองสมุดวิจัย  ประเทศสหรัฐอเมริกา
(Association of Research Libraries, U.S.A.) ไดสํารวจการพัฒนาคลังปญญาของหองสมุดสมาชิก
จํานวน 123 แหง พบวา หองสมุดท่ีดําเนินงานคลังปญญาแลว มีจํานวน 43% หองสมุดท่ีอยูใน
ระหวางวางแผนจัดตั้งคลังปญญา มีจํานวน  35% และหองสมุดท่ียังไมมีการวางแผนใด ๆ เก่ียวกับ
คลังปญญาเลย มีจํานวน 22%  อยางไรก็ดี หองสมุดสมาชิกสวนใหญเพ่ิงเริ่มจัดตั้งคลังปญญาข้ึน
ในชวง 2 ปกอนการสํารวจเทานั้น และยังพบวาหองสมุดมักทําเปนโครงการทดลองสักระยะเวลาหนึ่ง
กอนเริ่มเปดใชงานจริง  ผูปฏิบัติงานสวนใหญตองมีความรูดานเทคโนโลยีหรือ         เมทาดาทา 
ปญหาในการดําเนินงานคลังปญญามักเก่ียวกับงบประมาณ ข้ันตอนการดําเนินงานและลิขสิทธิ์
เก่ียวกับการพิมพ  (Bailey, et al., 2006)  จากนั้น หองสมุดและมหาวิทยาลัยตางๆ เริ่มสนใจแนวคิด
การจัดทําคลังปญญาสถาบันกันมากข้ึนเรื่อย ๆ  จนกระท่ังค.ศ. 2009 บริษัทไดพัฒนา Digital 
Commons ซอฟทแวรเชิงพาณิชยสําหรับจัดการคลังปญญา โดยใหบริการดูแลรับผิดชอบแกลูกคาท้ัง
ซอฟทแวร การฝกอบรม และการจัดบริการตางๆ รวมท้ังการตรวจสอบลิขสิทธิ์  โดยคิดคาใชจาย 
(Blankenship and Haines, 2008: p. 22) 

คลังปญญาดานศิลปะ เริ่มดําเนินงานมาตั้งแต ค.ศ. 2009 แลว โดยมีแนวคิดนอกกรอบไป
จากเดิมท่ีรวบรวมผลงานวิชาการของสถาบันหรือองคกรหนึ่งๆ แตไดมาเพ่ิมในสวนของภาพผลงาน
ศิลปะท่ีเปนผลจากการวิจัยดานศิลปะของสถาบันดวย เปนการเพ่ิมประเภททรัพยากรสารสนเทศใน
คลังปญญาจากสิ่ ง พิมพ ไปสูวัตถุ ดิจิ ทัล (digital opjects) เชน University College of Boras 
ประเทศสวีเดน จัดต้ัง “DiVA” ข้ึนเปนคลังปญญาแหงแรกท่ีทดลองนําเขาวัตถุดิจิทัล ไดแก ภาพถาย 
วีดิทัศน มัลติมีเดีย ฯลฯ ท่ีเปนผลงานวิจัยดานศิลปะและการออกแบบ โดยใชซอฟทแวร DSpace 
และท่ี University of Southampton ประเทศสหราชอาณาจักร จัดตั้ง “the KULTUR Project” 
ข้ึนเพ่ือพัฒนาตนแบบคลังปญญาดานทัศนศิลปโดยใชซอฟทแวร EPrints ตอมา ค.ศ. 2010  Artexte   
องคกรท่ีสนับสนุนดานทัศนศิลปของประเทศแคนาดา จัดตั้ง “The E-artexte Repository” เพ่ือนํา
สิ่งพิมพดานศิลปะของประเทศแคนาดาเขาคลังปญญาโดยใชซอฟทแวร EPrints และจัดบริการ
สํานักพิมพออนไลนแกศิลปนหรือเจาของผลงาน (Lunden and Sunden, 2015: 27) 

คลังปญญาเกิดข้ึนดวยความรวมมือกันระหวางหองสมุด เทคโนโลยี ผูบริหาร และคณะวิชา 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเขาถึงผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยใหดีข้ึน อุปสรรคสําคัญของ
การดําเนินงานคลังปญญาคือ ประชาคมของคณะวิชาตองรวมมือในการสงผลงานทางวิชาการของตน
เขาคลังปญญา แตคณะวิชาอาจไมตระหนักถึงความสําคัญของคลังปญญาเพราะอาจคิดวาไมมี
ประโยชนกับตน ตางจากการนําบทความไปลงพิมพในวารสารวิชาการแบบท่ีมีผูเชี่ยวชาญพิจารณา
บทความ (Peer review) หรือเจาของผลงานบางคนอาจเซ็นมอบลิขสิทธิ์ผลงานแกสํานักพิมพไปแลว 
Jantz & Wilson (2008) ยังสํารวจพบวา อาจารยขาดความรวมมือ ความสนใจและความเขาใจถึง
คุณคาของคลังปญญามหาวิทยาลัยท่ีสรางข้ึน ดังนั้น จึงควรตองนําการตลาด (Marketing) มาใชกับ
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การบริการขอมูลท่ีมีอยูในระบบ จัดทําประชาสัมพันธเผยแพรและคําอธิบายท่ีชัดเจนถึงความสําคัญ
และวัตถุประสงคของการดําเนินงานคลังปญญา เรื่องลิขสิทธิ์ผลงาน ประโยชนท่ีพึงไดรับจากการนํา
ผลงานเขาคลังปญญา เนนการมีสวนรวมเปนเจาของคลังปญญาของประชาคม ตลอดจนคลังปญญา
จะชวยเผยแพรชื่อเสียงของคณะวิชา สถาบัน และสงผลดีตอแวดวงวิชาการ (Creaser, et al., 2010) 

1.3 ลักษณะของคลังปญญา 
Jain (2011)  จําแนกคลังปญญาเปน 4 ประเภท ไดแก 

1. คลังปญญาเฉพาะสาขาวิชา (Subject-based repository) ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเก็บรวบรวมและเผยแพรผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  

2. คลังปญญาเพ่ืองานวิจัย (Research repository) ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือ
รวบรวมและเผยแพรงานวิจัยของสถาบันโดยเฉพาะท่ีใหทุนวิจัย  

3. คลังปญญาแหงชาติ (National repository) ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวม
ผลงานทางวิชาการท่ัวไป แตไมไดเนนท่ีการสงวนรักษาผลงานใหยั่งยืน 

4. คลังปญญาสถาบัน (Institutional repository) ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวม
ผลงานทางวิชาการของสถาบันโดยใหความสําคัญกับงานวิจัยเปนพิเศษ สวนใหญเปนหนาท่ีของ
หองสมุดในการดําเนินงานคลังปญญาประเภทนี้ 

สําหรับคลังปญญาสถาบันมีลักษณะท่ีสําคัญ (Swanepoel, 2005: 15-16) ดังนี้ 
1. เนื้อหาเปนขอมูลดิจิทัล (Digital content) ในระบบของคลังปญญาสถาบันรวบรวม

จัดเก็บผลงานในรูปแบบดิจิทัลเทานั้น ผลงานท่ีไมใชสื่อดิจิทัลตองนํามาแปลงใหเปนดิจิทัลกอน 
2. สถาบันเปนเจาของ สวนใหญหองสมุดของสถาบันนั้นๆ รับผิดชอบดําเนินงาน เนน

ผลงานทางวิชาการท่ีจัดทําโดยประชาคมของสถาบัน อาจเปนอาจารย นักวิจัย นักศึกษา และ
บุคลากรของสถาบัน  

3. ผลงานท่ีนํามาจัดเก็บในคลังปญญาสถาบันตองเปนผลงานวิชาการ คลังปญญาสถาบัน
บางแหงอาจเนนเนื้อหาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ และไมไดจํากัดวาตองเปนงานวิจัยเทานั้น แต
อาจรวมถึงผลงานกอนตีพิมพ และผลงานท่ีอยูในระหวางการดําเนินงาน บทความท่ีอยูในระหวางการ
พิจารณา หนังสือ สื่อการสอน ชุดขอมูล บทความเสนอในการประชุมสัมมนา วิทยานิพนธ
อิเล็กทรอนิกสและสิ่งพิมพไมเผยแพร รูปภาพ ผลงานศิลปะ สื่อดิจิทัล เปนตน (อนุรักษ อยูวัง, 2555: 
13)  

4. มีซอฟทแวรจัดการคลังปญญา ทําหนาท่ีจัดเก็บเนื้อหาขอมูลตามโครงสรางของเมทา
ดาทา ชวยคนหาและแสดงผลขอมูลท่ีจัดเก็บ 

5. การสะสมผลงานอยางตอเนื่อง มีความม่ันคงและจัดเก็บใหคงอยูตลอดไปในระยะยาว 
คลังปญญาสถาบันตองมีการสะสมผลงาน เม่ือนําผลงานเขาคลังปญญาสถาบันแลวจะไมมีการถอด
ถอน นอกจากมีเหตุจําเปน เชน เปนงานละเมิดลิขสิทธิ์ เปนตน  

6. เนนการเขาถึงขอมูลไดแบบเสรี (Open access) และมีอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลให
นอยท่ีสุด การสืบคนและการเขาถึงขอมูลจะตองออกแบบใหสอดคลองและสะดวกแกผูใช  

7. มีแผนงานพัฒนาข้ันตอไปท่ีจะใหเจาของผลงานสามารถนําผลงานวิชาการเขาคลัง
ปญญาไดดวยตนเอง  

8. มีแผนพัฒนาข้ันตอไปท่ีจะใชเมทาดาทาสําหรับเก็บเก่ียวขอมูล (Harvest) จากแหลง
สารสนเทศดิจิทัลอ่ืนๆ ท่ีเปดเสรี 
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1.4 ประโยชนของคลังปญญา 
ปจจุบันกระแสของการดําเนินงานคลังปญญากําลังเปนท่ีสนใจของสถาบันการศึกษาใน

ประเทศไทยเปนอยางมาก คลังปญญามีบทบาทสําคัญตอแวดวงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ัวโลก
เปนเวลานานนับสิบปแลว คลังปญญาชวยยกระดับความสําคัญของหองสมุดใหดีข้ึน ทันสมัยข้ึน เปน
แนวทางใหมของหองสมุดท่ีจะปรับปรุงองคกรของตนใหสามารถทํางานเชื่อมโยงกับนักวิชาการ คณะ
วิชา และสถาบันอยางใกลชิดมากกวาเดิม นับวามีประโยชนตอท้ังหองสมุดและสถาบันเนื่องจากทํา
หนาท่ีเสมือนเปนสํานักพิมพดิจิทัล (Digital publishers) ขนาดใหญในโลกวิชาการ Jain (2011) 

อธิบายถึงประโยชนในดานตางๆ ของคลังปญญาไวดังนี้ 
ประโยชนตอสถาบัน 

1. สามารถนําไปใชสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน เพ่ือดึงดูดความสนใจจาก
ประชาคมของสถาบันท่ีมีคุณภาพใหเขามาใชงานคลังปญญา ตลอดจนงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงาน 

2. เปนศูนยกลางสําหรับการจัดเก็บผลงานทางวิชาการและสิ่งพิมพไมเผยแพรใหยั่งยืน
ถาวรในรูปแบบดิจิทัล 

3. เปนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ทําใหผลงานนั้นเปนท่ีนาสนใจ
แกผูใชท่ัวโลก 

4. เปนการเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชากับผลงานทางวิชาการฉบับ
เต็ม (Fulltext) ภายในสาขาวิชา 

5. เปนเครื่องมือชวยติดตามวิเคราะหคุณภาพงานวิจัย 
6. เปนสํานักพิมพดิจิทัลของสถาบัน ซ่ึงเปนชองทางใหมในการจัดพิมพผลงานทาง

วิชาการและลดขอขัดของในเรื่องลิขสิทธิ์ เนื่องจากรวบรวมจัดเก็บขอมูลบนเว็บและสามารถเขาถึง
ผลงานแบบออนไลน 

7. บทความทางวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีเพ่ิงออกใหม (Startup journals) 
ถาไดนําเขาคลังปญญาก็เหมือนกับไดชื่อเสียงของสถาบันนั้นชวยรับรองความนาเชื่อถือใหวารสารชื่อ
นั้นโดยอัตโนมัติ  

8. ผูใชสามารถเขาถึงผลงานทางวิชาการไดโดยเสรีและไมมีคาใชจาย 
9. เปนดัชนีชี้วัดคุณภาพทางวิชาการท่ีสําคัญของสถาบัน (Swanepoel, 2005) 

ประโยชนตอเจาของผลงาน 
1. ชวยเผยแพรผลงานไดอยางกวางขวาง ซ่ึงอาจสงผลดีตอการพิจารณาใหทุนสนับสนุน

การวิจัยตอไปในอนาคต 
2. ชวยใหผลงานเปนท่ีรูจักในแวดวงวิชาการมากข้ึนและเพ่ิมจํานวนการนําผลงานไป

ศึกษาคนควาและอางถึง (Citation) ในผลงานวิชาการอ่ืนๆ ตอไป 
3. มีการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลและสามารถเขาถึงผลงานไดในระยะยาว 
4. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ผูใชสามารถเขาถึงผลงานไดมากกวานําเสนอ

ในเว็บไซตสวนบุคคล 
5. ไดรับขอเสนอแนะและขอคิดเห็น (Feedback and comment) จากผูใชคลังปญญา

ทันทีท่ีมีผูเขียนถึง 
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6. ไดทราบสถิติจํานวนผูเขาใช จํานวนการอางถึง รวมท้ังการทําลิงคผลงานกับหลักสูตร
การเรียนการสอน และเปนสมาชิกชุมชนนักวิจัยของสถาบัน 

7. ชวยเพ่ิมพูนความรูจากการเขาสืบคนขอมูลของนักวิชาการอ่ืนท่ีอยูในคลังปญญา 
8. เกิดความรวมมือทางวิชาการระดับมากแกแวดวงการศึกษา  

ประโยชนตอหองสมุด 
1. พัฒนาการของคลังปญญาใหโอกาสใหมๆ แกวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร ชวยใหหองสมุดไดแสดงทักษะความสามารถดานบริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัล
จนเกิดเปนบริการรูปแบบใหมในหองสมุด เพ่ิมบทบาทใหหองสมุดมีความสําคัญมากข้ึนและยกระดับ
ภาพลักษณของหองสมุดใหทันสมัย กาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บรรณารักษจัดวาเปนผูมีความสามารถทางวิเคราะหเนื้อหาวิชา จึงไดรับมอบหมายให
ทํางานคลังปญญารวมกับประชาคมและหนวยงานตางๆ ภายในสถาบันอยางใกลชิดมากยิ่งข้ึน 

3. หองสมุดมีบุคลากรท่ีมีพ้ืนฐานความรู ประสบการณ และมีคุณสมบัติตรงกับความ
ตองการของคลังปญญาอยูแลว เชน การสรางขอมูลรายการเมทาดาทา ความรูเก่ียวกับลิขสิทธิ์ การ
เพ่ิมรายการโยง ความรูเก่ียวกับซอฟทแวรจัดการระบบ ฯลฯ เพียงเพ่ิมทักษะเพ่ือการพัฒนาคลัง
ปญญาและจัดการคลังปญญาใหมีประสิทธิภาพ ทําใหสามารถดําเนินงานคลังปญญาสถาบันประสบ
ความสําเร็จ 

4. ใหเจาของผลงานทางวิชาการสามารถจัดเก็บและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศไดหลาย
ประเภท (อนุรักษ อยูวัง, 2555: 17) 

1.5 นโยบายในการจัดการคลังปญญา 
นโยบายคือ หลักและวิธีการปฏิบัติเปรียบเสมือนเครื่องมือสําหรับผูบริหารเพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองคการและนํามาเปนกรอบชี้นําการปฏิบัติ นโยบายเก่ียวกับคลัง
ปญญาจะตองกําหนดใหชัดเจน มีการวางแผนท่ีดี มีการจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ มีการเลื่อนไหล
ของข้ันตอนการทํางาน (Workflow) อยางไมติดขัด กรอบการดําเนินงานคลังปญญาควรตกลงรวมกัน
ท้ังในระดับหองสมุด ภาควิชา คณะวิชา ศูนย/สถาบันวิจัย หรือระดับสถาบัน เพ่ือปรึกษาหาขอตกลง
รวมกันเก่ียวกับวัตถุประสงคและขอบเขตของคลังปญญา แลวกําหนดนโยบายเปนรายละเอียดข้ึนมา
กอนท่ีจะพิจารณาเลือกแพลตฟอรม (Platform) หรือองคประกอบอ่ืนๆ เสียอีก  โดยแตงต้ัง
คณะกรรมการกําหนดนโยบายสําหรับคลังปญญาประกอบดวยบรรณารักษ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร เพ่ือศึกษาขอมูลแวดลอมท่ีจําเปน จัดประเภทผลงานทางวิชาการท่ีจัดทําโดย
ประชาคมในสถาบัน แลวจัดทําเปนรายงานสรุปเก่ียวกับประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บ 
แพลตฟอรมท่ีเหมาะสม ซอฟทแวรจัดการระบบ การสแกนเนื้อหาวิชา ตลอดจนคุณสมบัติของ
บรรณารักษซ่ึงจะไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานคลังปญญา อยางไรก็ตาม นโยบาย
ของคลังปญญาจําแนกเปน 3 นโยบายหลักๆ ดังนี้ (Shieber and Suber, 2013 as cited inRiddle, 
2015) 

1. นโยบายเก่ียวกับการจัดการเนื้อหาวิชา (Content guidelines) กําหนดขอบเขต
ประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการจัดเก็บในคลังสถาบัน เชน จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
เฉพาะท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการเทานั้น กําหนดรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บเพราะทรัพยากร
สารสนเทศปจจุบันมีรูปแบบหลากหลาย มีลักษณะตางกัน จึงจําเปนตองใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บมาก
นอยไมเทากัน เชน ไฟลภาพดิจิทัล (Digital images) ของงานวิจัยดานศิลปะตองการใชพ้ืนท่ีในการ
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จัดเก็บมากกวาไฟลบทความวิชาการ (Journal articles) หลายเทา เปนตน กําหนดกรณีถอดถอน
ทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญา 

2. นโยบายเก่ียวกับการเขาถึง (Access policy) กําหนดขอบเขตการบริการพ้ืนฐาน
สําหรับคลังปญญาและการเขาถึงสารสนเทศท่ีใหผูใชสามารถเขาถึงไดมากท่ีสุดกอน เชน สืบคน
ทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญาไดทุกรายการและใหเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มไดทุกคนโดยไมมี
เง่ือนไข จํากัดสิทธิผูใชในการเขาใชและเขาถึงเนื้อหาสารสนเทศเปนหลายระดับ การเขาถึงเนื้อหา
ฉบับเต็มเฉพาะประชาคมในสถาบัน ซ่ึงเปนเรื่องท่ีจําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือไมใหเกิด
ปญหาลิขสิทธิ์ เครื่องมือชวยสืบคนขอมูลเชน คูมือ ดรรชนี ระบบคอมพิวเตอรชวยสืบคน 

3. นโยบายเก่ียวกับการสงวนรักษา (Preservation policies) ควรใหความม่ันใจวาจะ
สงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลเหลานี้ใหคงอยูตลอดไปในระยะยาว การวางแผนสําหรับการ
พัฒนาเทคโนโลยีอยางยั่งยืนโดยกําหนดแนวทางในการปองกัน สงวนรักษาและจัดทําสํารองขอมูล 
(Backup) เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีซอฟทแวรลมเหลว (Software failures) 
ฮารดแวรลมเหลว (Hardware failures) ปญหางบประมาณ ปญหาบุคลากร ฯลฯ  

1.6 แนวทางการดําเนินการของคลังปญญา 
 การพัฒนานโยบายคลังปญญาเปนสิ่งท่ีตองใชเวลาในการดําเนินงาน เม่ือรางนโยบายแลว

จําเปนตองมีผลตอบรับและการปรับปรุงใหมเฉพาะเทาท่ีจําเปน ดังนั้นหลายสถาบันจึงไดพัฒนา
นโยบายข้ึนโดยการพิจารณาจากนโยบายเดิมท่ีมีอยูแลวหรือปรับเปลี่ยนนโยบายเพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของแตละทองถ่ิน Nabe (2010 อางตาม พัณณิตา  นันทะกาล, 2557) ไดอธิบายวา 
นโยบายคลังปญญามีหลายวัตถุประสงค ประการแรกและสําคัญท่ีสุด คือ การวางโครงสรางใหแก
บุคลากรผูเก่ียวของกับคลังปญญา เพ่ือใหบุคลากรเหลานั้นรูสึกม่ันคงท่ีไดมีสวนรวมในคลังปญญาซ่ึง
คลังปญญาสถาบันจําเปนตองแสวงหา ผลผลิตทางปญญาของมหาวิทยาลัย โดยการกําหนดสิ่งท่ีเปน
ผลผลิตทางปญญา และสิ่งท่ีเปนชุมชน ของผูสนับสนุน  รวมไปถึงนโยบายในการบริการภายใน
หองสมุด ซ่ึงนโยบายการบริการจะเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรของ
หองสมุด ประการท่ีสอง นโยบายในสวนของภาครัฐบาล ตองการท่ีจะสงขอมูลและงายตอการเขาถึง 
ขอมูลในคลังปญญานโยบายในสวนนี้จะอธิบายในแงของการใหบริการขอมูล ซ่ึงคลังปญญาเปนบริการ
บนเว็บไซต ในสวนนี้จําเปนจะตองมีความชัดเจนในการเขาใชบริการ เพ่ืองายตอ ผูใชท่ีจะเขามาใช
บริการคลังปญญาผานเว็บไซตของสถาบันนั้น ๆ  

แนวทางเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาคลังปญญา มีดังนี้   
1. การสรางชุมชนและทรัพยากร (Establishing communities and collections) คลัง

ปญญาจะสรางอยูในชุมชนและชุมชนยอย ซงชุมชนในท่ีนี้หมายถึงมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน 
หรือสถาบันตาง ๆ ท่ีมีทรัพยากรของแตละชุมชน โดยสามารถมีทรัพยากรหนึ่งชุดหรือ มากกวานั้น ซ่ึง
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งชุมชนและจัดหาทรัพยากรใหมตองไดรับความรวมมือจากสมาชิกของ
ชุมชน และสิ่งท่ีสําคัญสําหรับการจัดตั้งชุมชนคลังปญญาข้ึนใหมภายใน สถาบันการศึกษานั้น อาจารย
ในสถาบันการศึกษาเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเริ่มตน  

2. การบริหารชุมชนคลังปญญาสถาบัน (Administering the IR communities) การกําหนด
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการคลังปญญาใหกับบุคลากรหรือพนักงานของคลังปญญาให
เหมาะสม ซ่ึงคลังปญญาจะแบงออกเปนชุมชนท่ีจะสรางคลังปญญาและทรัพยากรท่ีจะนําเขาคลัง
ปญญา ท้ังชุมชนและทรัพยากรจํ า เปนต อง มีผู ดู แล  (Administrator) ซ่ึ งชุมชน หมาย ถึ ง
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สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัยและหนวยงานราชการ สวนทรัพยากร หมายถึง รายงานทาง
วิชาการ บทความวิจัย วารสารสื่อการเรียนการสอน และ รายงานการประชุม และเปนไปไดท่ีจะมี
ทรัพยากรจํานวนมาก การกําหนดสถานะผูดูแลระบบ สามารถชวยทําใหการบริหารจัดการคลังคลัง
ปญญางายและสะดวกข้ึน ซ่ึงผูท่ีจะสามารถดูแลระบบไดนั้น จําเปนท่ีจะตองมีความเชี่ยวชาญและมี
ความรูในเรื่องคลังปญญา รวมถึงการทํางานรวมกันระหวางผูดูแลระบบและเจาหนาท่ีท่ีมีสวนรวมของ
คลังปญญา 

 3. ผูสนับสนุนคลังปญญาสถาบัน (Contributors) ผูสนับสนุนของคลังปญญา หมายถึง 
อาจารย บุคลากรหรือพนักงาน นักศึกษา หรือบุคคลจากภายนอกสถาบันซ่ึงอธิบายไดดังนี้   

1) อาจารย หมายถึง อาจารยท่ีอยูในสถาบันการศึกษานั้น ๆ ซ่ึงอาจารยทุกกคนเปนสวน
หนึ่งของผูสนับสนุนของคลังปญญา อาจารยจะสรางผลงานทางวิชาการและงานวิจัยตาง ๆ ข้ึน และ
ถาตองการเผยแพรผลงานทางวิชาการ คลังปญญาก็เปนทางเลือกท่ีดีสําหรับการเผยแพรผลงานเพ่ือ
นําไปใชประโยชนตอไป     

2) บุคลากรหรือพนักงาน หมายถึง บุคลากรหรือพนักงานท่ีเปนผูดูแลระบบ และเปน
ผูรับผิดชอบคลังปญญา โดยจะดูแลในเรื่องของชนิดของเนื้อหาท่ีจะบรรจุลงใน คลังปญญา เชน 
จดหมายขาวท่ีผลิตโดยหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาล เอกสารการ ประชาสัมพันธ เอกสารสําคัญของ
สถาบัน เปนตน 

3) นักศึกษา หมายถึง เปนผูผลิตผลงานทางวชิาการเชนเดียวกันกับอาจารย คืองานวิจัย
วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ ซ่ึงเปนผลงานทางวิชาการท่ีทําเพ่ือจบการศึกษาแตผลงาน ของนักศึกษา
สวนใหญท่ีจะสามารถนํามาบรรจุไวในคลังปญญานั้น จะเปนผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มากกวาระดับปริญญาตรี เพราะเนื้อหาของผลงานนั้นไมถึงมาตรฐานท่ี ยอมรับไดและผลงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนมากท่ีไมถึงมาตรฐาน   

4. ประเภทของเนื้อหาท่ีอยูในคลังปญญาสถาบัน (Content types) ชนิดของเนื้อหา ท่ี
รวมอยูในคลังปญญาจะมีความหลากหลาย ทางสถาบันจําเปนท่ีจะกําหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสมเพ่ือ
บรรจุลงในคลังปญญาการกําหนดเนื้อหาหรือทรัพยากรท่ีจะบรรจุไวในคลังปญญาตั้งแตเริ่มตนจะชวย
ใหงายตอการจัดการ รวมไปถึงรูปแบบของขอมูลตองสามารถรองรับไฟลขอมูลทุกชนิดได เนื่องจาก
คลังปญญาจะจัดเก็บไฟลเอกสารใหอยูในรูปแบบ ดิจิทัล แตอาจจะมีไฟลบางประเภทท่ีไมสามารถจะ
จัดเก็บลงในคลังความรูสถาบันได และในข้ันตอนของการวางแผนการสรางคลังปญญาในชวยเริ่มตน
นั้น การกําหนดคอมพิวเตอรแมขาย (server) ท่ีราคาไมแพงเพ่ือหลีกเลี่ยงการมีคาใชจายท่ีเกินความ
จําเปน และอาจจะเกินงบประมาณท่ีตั้งไว การมีคอมพิวเตอรแมขาย (server) มีไวสําหรับเปนพ้ืนท่ีใน
การจัดเก็บขอมูลในคลังปญญาสถาบัน 

5. การใชเนื้อหาในคลังปญญาสถาบัน (Use of content) การเขาถึงเนื้อหาในคลังปญญา 
แมวาเนื้อหาในการเขาใชอาจแตกตางกันไปตามชนิดของเนื้อหา และขอท่ีควรคํานึงถึงในการเขาใช
เนื้อหาในคลังปญญาสถาบันนั้น คือ ผลงานทุกชิ้นท่ีจัดเก็บในคลังปญญาสถาบันเจาของผลงานมี
ลิขสิทธิ์ทุกผลงาน การใชงานและเขาถึงคลังความรูสถาบันในบางสถาบัน อาจมี การจํากัดการเขาถึง
เนื้อหานั้น ๆ เชน ผลงานบางอยางคนภายในสถาบันเทานั้นท่ีสามารถ เขาถึงไดแตสวนใหญ ผลงานท่ี
จะเก็บรวบรวมไวในคลังปญญานั้น จะไดรับอนุญาตจากเจาของ ผลงานเรียบรอยแลว เพ่ือท่ีจะ
เผยแพรและผูใชสามารถดาวนโหลดเนื้อหานั้นไปใชระโยชนได 
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6. ขอตกลงในการสงขอมูลสูคลังปญญาสถาบัน (Submission agreements) ขอตกลงใน 
การสงขอมูลเขาสูคลังคลังปญญาสถาบัน เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการใหบริการ คลังคลังปญญา
สถาบัน ขอตกลงนี้จะแสดงวิธีการท่ีชัดเจนในการสงผลงานเขาสูคลังคลังปญญาสถาบัน รวมถึงสิทธิท่ี
เจาของ ผลงานพึงจะไดรับ ซ่ึงผูท่ีจะสงผลงานเขาสูคลังคลังปญญาสถาบันจําเปนตองรับทราบและ
ยอมรับใน ขอตกลงของคลังคลังปญญาสถาบัน ซ่ึงสิทธิของเจาของผลงานนั้นคลังคลังปญญาสถาบัน 
ควรจะมีนโนบายท่ีระบุสิทธิของเจาของผลงาน เชน คลังคลังปญญาสถาบันไมถือเอาสิทธิ์ใด ๆ ของ
ผลงานชิ้นนั้น ๆ เพียงแตชวยในการเผยแพรผลงานเทานั้น    

 7. ข้ันตอนในการสงขอมูลสูคลังปญญาสถาบัน (Submission process) การสงขอมูล หรือ
ผลงานสูคลังคลังปญญาสถาบัน มีการสง 2 รูปแบบ คือ เจาของผลงานสงดวยตนเองโดยการสงใหกับ
บุคลากรหรือผูดุแลระบบคลังคลังปญญาสถาบันเพ่ือนําผลงานเขาสูคลังคลังปญญาสถาบัน หรือการ
สงผลงานดวยตัวเองผานทางโปรแกรมประยุกตท่ีใชสรางคลังคลังปญญาสถาบัน 

8. การนําขอมูลออกและการเก็บรักษาขอมูลในคลังปญญาสถาบัน (Withdrawal and 
retention) เม่ือทําการสงผลงานเขาสูคลังปญญาสถาบันแลว สิ่งท่ีสําคัญคือ การเก็บรักษาขอมูลท่ีอยู
ในคลังปญญาสถาบัน สวนใหญถานําขอมูลเพ่ือจัดเก็บในคลังปญญาสถาบันแลวจะมนโยบาย ไม
อนุญาตใหมีการถอนขอมูลออกจากคลังปญญาสถาบัน แตอาจจะมีการยกเวนบางกรณีแลวแต ผูดูแล
ระบบและบุคคลกรบริหารจัดการคลังปญญาสถาบันพิจารณา เพราะผลงานทุกชิ้นมีความเก่ียวของกับ
ลิขสิทธิ์ 

9. การสงวนรักษา (Preservation efforts) การสงวนรักษาเปนหนึ่งในความรับผิดชอบ ของ
หองสมุด ซ่ึงหองสมุดจะมีสวนรวมในคลังปญญาสถาบัน ซ่ึงเปนการเพ่ิมบทบาทของหองสมุดใน การ
เขาไปสูการใหบริการเอกสารท่ีอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งข้ึน และการ ใหบริการ
ของหองสมุดเพ่ือเสริมสรางใหหองสมุดทันสมัยยิ่งข้ึน 

การพัฒนาคลังสารสนเทศนั้นเปนงานท่ีมีความซับซอน เพราะเปนการดําเนินการท่ีเก่ียวของ
กับหลายภาคสวนและไมใชงานท่ีเก่ียวของเฉพาะประเด็นทางดานเทคโนโลยีเทานั้น ดังท่ี นักวิชาการ
ตางกําหนดข้ันตอนการพัฒนาคลังสารสนเทศท่ีคลายคลึงกัน แตมีรายละเอียดและข้ันตอนหลักท่ี
ตางกันออกไป สรุปข้ันตอนของการดําเนินการคลังสารสนเทศสถาบัน (Barton and Waters, 2004 
อางตาม วัชรี เพ็ชรวงษ, 2555) ประกอบดวย 7 ข้ันตอนหลัก ไดแก ศึกษาแนวทางการพัฒนาคลัง
สารสนเทศ กําหนดบริการท่ีเก่ียวของและวาง แผนการดําเนินงาน กําหนดคณะทํางาน ดําเนินการ
เก่ียวกับเทคโนโลยี คัดเลือกซอฟตแวรและดําเนินการติดตั้ง สงเสริมการใชงาน และเปดใหบริการ  

กรอบแนวทางการดําเนินการคลังสารสนเทศท่ีดีท่ีสุด (Best practices framework base 
on case study analysis) (Campbell-Meier,2008  อางตาม วัชรี เพ็ชรวงษ, 2555)  ประกอบดวย 
10 ข้ันตอนหลัก ไดแก การกอตั้ง (Founding event) การกําหนดคณะทํางาน (Identify working 
group) ก า ร ศึ กษา คว า มต อ ง ก า ร  (Campus needs assessment) ก า ร พัฒนา โ ค ร ง ก า ร 
(Development of a project narrative) การกําหนดคอลเลคชันท่ีจะจัดเก็บ (Identification of 
collections) การกําหนดกลุมงานท่ีทําหนาท่ีจัดการคลังสารสนเทศ (Identification of a project 
management/team) การจัดการเก่ียวกับซอฟตแวรท้ังการคัดเลือก การติดตั้ง และการตั้งคาระบบ
ตางของซอฟตแวรท่ีนํามาใชเปนเครื่องมือจัดการเนื้อหาในคลังสารสนเทศนี้ (Software) การจัดหา
เนื้อหา(Content recruitment) และการประเมินคลังสารสนเทศ (Assessment) ซ่ึงกรอบแนวทาง
ของ Campbell-Meier (2008) นี้ใหความสําคัญกับความตองการของผูใชและเนนการบริหารจัดการ
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เชิงรุก โดยในสวนของชุมชนนักวิชาการ (Campus community) เปนภาคสวนท่ีเปนตัวแทนของกลุม
ผูใช  

1.7 ทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญา 
คลังปญญามีความสําคัญตอการจัดการและการเผยแพรผลงานทางวิชาการซ่ึงนับวาเปน

ทรัพยสินทางปญญาของสถาบัน สถาบันท่ียังไมไดจัดตั้งคลังปญญาจะพบปญหาเก่ียวกับการจัดการ
ผลงานทางวิชาการของตนเอง บางแหงจัดเก็บผลงานทางวิชาการไวอยางกระจัดกระจายอยูตาม
หนวยงานตางๆ ภายในคณะวิชา หรือสถาบัน หรือนําเสนอบนเว็บไซตของภาควิชา บางแหงไมได
รวบรวมจัดเก็บไวเลย บางเก็บอยูในคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือสงใหหองสมุดเทานั้น คลังปญญา
เปนคอลเลคชั่นเสมือน (Virtual collection) ท่ีมีศักยภาพในการรวมสารสนเทศทุกรูปแบบ (สมาน 
ลอยฟา, 2553, กันยายน - ธันวาคม: 127) จึงทําหนาท่ีเหมือนเปนศูนยกลางท่ีรวบรวมผลงานทาง
วิชาการท้ังหมดและทุกรูปแบบของสถาบันมาเก็บไวในท่ีแหงเดียวกัน ชวยใหสืบคนและเขาถึง
สารสนเทศไดโดยงาย ท้ังมีการสงวนรักษาใหอยูยั่งยืนตลอดไป ประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บ
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของแตละสถาบัน สวนใหญเนนเฉพาะผลงานวิจัยเพราะผลงานวิจัยท่ีไดรับทุน
จากรัฐบาลหรือองคกรอ่ืนตั้งเง่ือนไขผูกพันใหตองดําเนินการเผยแพรผลงานวิจัยนั้นๆ ในวงกวาง 
อยางไรก็ตาม ผลงานวิจัยในคลังปญญาชวยเผยแพรชื่อเสียงทางวิชาการของผูวิจัยและสถาบันไดใน
ระดับนานาชาติ คลังปญญาบางแหงเนนเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีตนฉบับเปนดิจิทัลเทานั้น เชน 
วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ หรือรูปภาพดิจิทัลท่ีเปนผลผลิตของสถาบัน บางแหงจัดเก็บสารสนเทศ
ดิจิทัลทุกประเภทท่ีเปนผลิตผลของสถาบันและเปนลิขสิทธิ์ของสถาบัน (Blankenship and Haines,  
2008: 24)  ท้ังนี้  ข้ึนอยู กับนโยบายคลังปญญา ปริมาณพ้ืนท่ีในการจัดเก็บและสํารองขอมูล 
ประสิทธิภาพของซอฟทแวรระบบจัดการคลังปญญา คลังปญญาของมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศไทย
และตางประเทศ มักจัดเก็บรายงานวิจัยและบทความวิชาการมากท่ีสุด รองลงมาไดแก วิทยานิพนธ 
นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทอ่ืนท่ีแตกตางกันออกไปอีก เชน โครงงานนักศึกษา คูมือ
แนวปฏิบัติท่ีดี รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และจดหมายเหตุ ซ่ึงพบในคลังปญญาของมหาวิทยาลัย
ในประเทศไทย สวนสุนทรพจนและชุดขอมูล (Datasets) จะพบในคลังปญญาของมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศเทานั้น (อนุรักษ อยูวัง, 2553: 28 ; วัชรี เพ็ชรวงษ และ กุลธิดา ทวมสุข, 2554: 57-58)  
สําหรับคลังปญญาดานศิลปะ จะจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทท่ีแตกตางไปจากคลังปญญา
อ่ืนๆ เชน the Kultur Project จัดตั้งข้ึนในลักษณะเครือขายสมาชิก(Consortium) โดย University 
of the Arts London, University of Canterbury, Epsom, Farnham, Maidstone and 
Rochester เปนคลังปญญาดานศิลปะสรางสรรคและศิลปะประยุกตท่ีรวบรวมสารสนเทศดิจิทัล
ประเภทภาพผลงานจิตรกรรม ภาพถาย ฟลม กราฟค การออกแบบลายผา ศิลปะการแสดง และงาน
ศิลปะจัดวาง (Installations) เปนตน 

1.8 การประเมินคลังสารสนเทศสถาบัน 
การประเมินคลังสารสนเทศสถาบันเปนกิจกรรมสุดทายของการพัฒนาซ่ึงเปนกิจกรรมท่ี

ดําเนินการหลังจากท่ีติดตั้งซอฟตแวรคลังสารสนเทศสถาบันและผูใชไดนําเนื้อหาเขาคลังสารสนเทศ
สถาบันแลว (Barton and Waters, 2005 อางตาม วัชรี เพ็ชรวงษ, 2555) โดยเปาหมายของการ
ประเมินคลังสารสนเทศนี้เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคลัง สารสนเทศสถาบันท่ีพัฒนาข้ึนมานั้นตรงกับ
ความตองการของผูใชและผูท่ีเก่ียวของหรือไมอยางไร โดยการประเมินคลังสารสนเทศสถาบันสามารถ
ประเมินไดหลายลักษณะ เชนเดียวกับการประเมินหองสมุดดิจิทัลท่ีจําแนกการประเมินหองสมุด
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ดิจิทัลออกเปน 3 ประเภท (Fuhr et al., 2007,อางตาม วัชรี เพ็ชรวงษ, 2555) ไดแก 1) การประเมิน
ในชวงเริ่มตนของการพัฒนาคลังสารสนเทศ (Formative) 2) การประเมินเม่ือพัฒนาคลังสารสนเทศ
ดําเนินการเสร็จสมบูรณแลว (Summative) และ 3) การประเมินเพ่ือเปรียบเทียบคลังสารสนเทศอ่ืน 
(Comparative)  

 

2. แนวคิดมาตรฐานเมทาดาตา (Metadata) ท่ีใชในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

 2.1 มาตรฐานเมทาดาตา 
เมทาดาทา (Metadata) หมายถึง “ขอมูลเก่ียวกับขอมูล” เปนขอมูลท่ีใชกํากับและอธิบาย

ขอมูลหลักหรือกลุมขอมูล อธิบายรายละเอียดของขอมูลหรือสารสนเทศ สิ่งท่ีอธิบายอยูในเมทาดาทา
จะชวยทําใหทราบรายละเอียดและคุณลักษณะของขอมูล ถือเปนระบบสําคัญในการจัดการขอมูลและ
จัดการความรู (ธันวดี สุขประเสริฐ, 2558: 1) ในการจัดเก็บและเผยแพรสารสนเทศดิจิทัล คลังปญญา
ไดนํามาตรฐานเมทาดาทามาใชในการลงรายการโดยมีการจัดขอมูลซ่ึงใชระบบท่ีมีโครงสรางท่ีเปน
มาตรฐาน เพ่ือท่ีจะใหสืบคนไดโดยระบุจากเขตขอมูลหรือประเด็นท่ีตองการจะคน และสามารถเรียกดู
สารสนเทศท่ีอางถึงในแตละเรื่องท่ีคนมาซ่ึงจะสามารถเชื่อมโยงใหไปดูสารสนเทศนั้นได ท่ีสําคัญเมทา
ดาทาเปนแหลงอางอิงเหมือนกับเปนบรรณานุกรมของขอมูลท่ีอยูในอินเตอรเน็ต (สุภาพร ชัยธัมมะ
ปกรณ, 2560) เปนเหมือนสะพานท่ีสื่อสารระหวางชุดคําสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชกับ
สารสนเทศกับคําคนท่ีมนุษยใชในการสืบคนสารสนเทศ (Kurtz, 2010: 40) ประโยชนของการลง
รายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลดวยเมทาดาทา นอกจากจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบคน
ผลงานของนักวิชาการ และชวยรวบรวมผลงานทางวิชาการท่ีเปนผลิตผลของมหาวิทยาลัยไดอยาง
สมบูรณแลว ยังชวยยกระดับสถานภาพของผูทํางานในคลังปญญาใหดีข้ึน เพราะไดทําหนาท่ีให
คําปรึกษาและมีสวนชวยวิจัยรวมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ (Armstrong, 2014: 
45-46) 

มาตรฐานเมทาดาทาท่ีใชในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลมีดังนี้ 
1. Dublin Core Metadata หรือ DC เปนมาตรฐานเมทาดาทาท่ีพัฒนาข้ึนใน ค.ศ. 

1995 โดย OCLC (the Online Computer Library Center)  เชิญคณะทํางานประกอบดวย
บรรณารักษ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูเก่ียวของกับงานสรางขอมูลบนเว็บไซตจากประเทศตางๆ มา
ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการสืบคนสารสนเทศดิจิทัล  คณะทํางานได
กําหนดชุดหนวยขอมูลท่ีประกอบดวยหนวยขอมูลยอยจํานวน 13 หนวยขอมูล ภายหลังเพ่ิมอีก 2 
หนวยขอมูล รวมเปน 15 หนวยขอมูล  

2. Metadata Objects Description Schema หรือ MODS เปนมาตรฐานเมทาดาทาท่ี
พัฒนาข้ึนโดยหองสมุดรัฐสภาอเมริกัน เปนการออกแบบผสมผสานระหวางมาตรฐาน MARC 21 กับ
มาตรฐาน Dublin Core Metadata และใชภาษา XML ในการจัดการเมทาดาทา 

3. The Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) เปนมาตรฐาน
เมทาดาทาท่ีพัฒนาข้ึนโดย the Online Computer Library Center (OCLC) และหองสมุดรัฐสภา
อเมริกัน ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงจัดระเบียบเมทาดาทาทุกประเภท รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลท่ีมี
ความเก่ียวของกันอีกดวย 
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2.2 Dublin Core Metadata (DC) 
Dublin Core Metadata (DC) นับเปนเคารางเมทาดาทาท่ีไดรับความนิยมอยางมากใน

ปจจุบัน คลังปญญาสวนใหญจะนํา Dublin Core ไปใชเพ่ือการพัฒนาคลังปญญาของสถาบันตางๆ 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและตางประเทศ เนื่องจากมีความยืดหยุนในการประยุกตใช 
สามารถปรับแกไขใหเหมาะสมและกําหนดเมทาดาทาใหกับสารสนเทศดิจิทัลไดโดยไมจําเปนตองใช
ทุกหนวยขอมูลยอย เลือกใชหนวยขอมูลยอยไดตามความตองการและใชซํ้าไดในองคประกอบ
เดียวกัน สามารถเพ่ิมหรือขยายหนวยขอมูลไดตามความจําเปน หนวยงานท่ีนําไปประยุกตใชมักเปน
หนวยงานท่ีมีความตองการจัดเก็บสารสนเทศดิจิทัลของตนเองไวในคลังปญญาท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน
ดวยโปรแกรมตางๆ เชน โปรแกรม Greenstone และโปรแกรม DSpace เปนตน (เทอดศักดิ์ ไมเทา
ทอง, 2559, มกราคม - มิถุนายน: 142) หนวยขอมูลยอย Dublin Core มี 15 องคประกอบ แบงได
เปน 3 กลุม (ธันวดี สุขประเสริฐ, 2558: 6) ดังนี้ 

1. หนวยขอมูลยอยท่ีเก่ียวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เปนหนวยขอมูลท่ีใช
อธิบายเก่ียวกับ ชื่อเรื่อง (Title) หัวเรื่อง (Subject) ตนฉบับ/แหลงท่ีมา (Source) ภาษา (Language) 
เรื่องท่ีเก่ียวของ (Relation) และขอบเขต (Coverage) 

2. หนวยขอมูลยอยท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา เปนหนวยขอมูลท่ีใชอธิบายเก่ียวกับ
ผู เ ขียน/ผูสรางสรรคผลงาน (Creator) สํานักพิมพ (Publisher) ผู มีสวนรวมในผลงานนั้นๆ 
(Contributor) และสิทธิ (Rights) 

3. หนวยขอมูลยอยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบท่ีปรากฎใหใชงาน เปนหนวยขอมูลท่ีใชอธิบาย
เก่ียวกับ วัน เดือน ป ท่ีสรางผลงาน (Date) ประเภทเนื้อหา (Type) รูปแบบของการนําเสนอผลงาน 
(Format) และตัวบงชี้(Identifier) หรือตัวระบุถึงทรัพยากร (Description) 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับอุปกรณและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
อุปกรณและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล มี 2 สวน คือ 

ฮารดแวร และซอฟทแวร 
3.1 ฮารดแวร 
ฮารดแวรท่ีใชในการจัดการคลังปญญาประกอบดวยอุปกรณตางๆ ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) เปนเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็กหรือขนาดตั้ง
โตะ เหมาะสําหรับบุคคลท่ัวไปในการใชงานสวนตัว หรือทํางานในหนวยงานตางๆ หรือใชเปน 
terminal เชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ ในการจัดการคลังปญญาจะใชเครื่องคอมพิวเตอร 
PC เชื่อมตอกับเครื่องสแกนเนอร เพ่ือแปลงทรัพยากรสารสนเทศใหอยูในรูปแบบดิจิทัล และเก็บไฟล
ดิจิทัลไวในเครื่องคอมพิวเตอร PC นี้กอน นอกจากนั้นยังใชบันทึกรายการขอมูลและใหบริการสืบคน
สารสนเทศในคลังปญญาได 

2. เครื่องสแกนเนอรท่ีมีประสิทธิภาพ เปนอุปกรณแปลงสารสนเทศจากตนฉบับท่ีอาจ
เปนสิ่งพิมพหรือรูปภาพใหอยูในรูปแบบไฟลดิจิทัล สามารถกําหนดขนาดภาพ ความละเอียดของภาพ
และสามารถปรับแตงแกไขภาพไดตามตองการ เพ่ือใหแสดงผลผานทางหนาจอเครื่องคอมพิวเตอร 

3. กลองถายภาพดิจิทัล เปนอุปกรณสําหรับถายภาพและบันทึกไวในรูปแบบไฟลดิจิทัล 
ซ่ึงสามารถสงไฟลเขาไปยังเครื่องคอมพิวเตอรและกําหนดขนาดภาพ ความละเอียดของภาพและ
สามารถปรับแตงแกไขภาพไดตามตองการ เพ่ือใหแสดงผลผานทางหนาจอเครื่องคอมพิวเตอร 
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4. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย เปนคอมพิวเตอรประสิทธิภาพท่ีสูง ทําหนาท่ีเปนจุด
ศูนยกลางในการใหบริการดานตางๆ กับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีอยูในเครือขาย ในการจัดเก็บและ
ใหบริการแกผูใชในการเขาถึงสารสนเทศดิจิทัล ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอรแมขายจําเปนตองมีพ้ืนท่ีสําหรับ
จัดเก็บขอมูลจํานวนมาก เพ่ือรองรับการใหบริการอยางตอเนื่องในระยะยาว จึงควรจัดหาระบบ
บํารุงรักษาท่ีเหมาะสม 

5. เครื่องสํารองขอมูลหรืออุปกรณเก็บรักษาขอมูล การสํารองขอมูลหรือการ Backup 
ขอมูล เปนสิ่งสําคัญสําหรับการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางยิ่ง แมปจจุบันจะมีเทคโนโลยี 
Cloud แลวก็ตาม ในการจัดการคลังปญญา การสํารองขอมูลชวยยืนยันเรื่องความม่ันใจในการสงวน
รักษาสารสนเทศดิจิทัลใหอยูไดในระยะยาว หรือกูคืนขอมูลในกรณีท่ีเกิดความเสียหายกับสารสนเทศ
ดิจิทัลท่ีใหบริการ เพราะทุกวันนี้มีเหตุการณตางๆ มากมายท่ีอาจทําใหขอมูลท้ังหมดของสูญหายไปได
ภายในพริบตา ไมวาจะเปนภัยพิบัติตางๆ จากธรรมชาติ หรือการกระทําของมนุษย 

3.2 ซอฟทแวร 
ซอฟทแวรท่ีใชในการจัดการคลังปญญา แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ซอฟแวรสําเร็จรูป เปนซอฟแวรท่ีบริษัทผูผลิตสรางข้ึน ใหความสะดวกในการใชงาน 
สามารถหาซ้ือมาใชใหเขากับงานของตนโดยท่ีผูใชไมจําเปนตองมีความรูทางคอมพิวเตอรมากนัก 
เพียงตองเรียนรูการใชงานใหสามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดเทานั้น 

2. ซอฟแวรแบบปด เปนซอฟแวร ท่ีพัฒนาข้ึนโดยผู ใชงานในการเขียนคําสั่ ง ให
คอมพิวเตอรทํางานตามความตองการดวยภาษาคอมพิวเตอร โดยผูเขียนคําสั่งตองมีเทคนิคและความ
ชํานาญในการเขียนโปรแกรม 

3. ซอฟแวรแบบเปดหรือโอเพนซอรซ (Open Source)  เปนซอฟแวรท่ีสามาถนําไปใช
งาน ศึกษา แกไข เผยแพรไดอยางเสรี เกิดข้ึนจากกลุมนักพัฒนาซอฟแวรอิสระท่ีตองการพัฒนา
ซอฟแวรท่ีเปดเผยตนฉบับโปรแกรม (Source code) ใหสาธารณะนําไปพัฒนาตอยอดได ทําใหเกิด
การรวมมือ การรวมพลังทางความคิด ความรูความสามารถ เพ่ือรวมกันสรางสรรคผลงานทางดาน
ซอฟแวร  (“โอเพนซอรสคืออะไร?”: 2017) 

การพิจารณาเลือกซอฟทแวรไปใชงานตองคํานึงถึงประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตองการจัดเก็บ ระยะเวลา คาใชจายในการติดตั้ง และความรูดานเทคนิคพิเศษ เพ่ือท่ีจะสามารถเลือก
โปรแกรมไดเหมาะสมกับองคกร และตรงกับวัตถุประสงคในการจัดทําคลังปญญามากท่ีสุด ซอฟแวรท่ี
ใชในการจัดการคลังปญญาท่ีเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายนั้นมีหลายโปรแกรม แตซอฟแวรโอเพน
ซอรซนาจะเหมาะสมท่ีสุดเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ (“8 ขอดีของการใช Open Souce Software 
ภายในองคกร”, 2017) 

1. สามารถปรับเปลี่ยนใหตรงตามความตองการเม่ือตองการคุณลักษณะเพ่ิมเติม การ
แกปญหาตางๆ หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล สามารถจัดทําไดเองโดยไมตองจาง
ผูเชี่ยวชาญหรือรองขอตอผูผลิต 

2. ประหยัดคาใชจายเพราะไมมีคาลิขสิทธิ์ซอฟทแวรและติดตั้งไดไมจํากัดจํานวน 
3. เริ่มตนการใชงานไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากเปนซอฟแวรโอเพนซอรซจึงสามารถดาวน

โหลดไปใชใหเหมาะสมกับงานไดทันที  
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4. ลดคาใชจายในการดูแลรักษาระบบ เนื่องจากซอฟแวรโอเพนซอรซเปนการพัฒนา
และดูแลในลักษณะชุมชน (community) จึงมีการชวยเหลือ แกไขปญหาตางๆ รวมกัน ตางจากการ
พัฒนาโปรแกรมดวยตนเอง 

ตัวอยางของซอฟทแวรโอเพนซอรซท่ีนํามาใชจัดการคลังปญญา เชน 
EPrints เปนซอฟแวรโอเพนซอรซ พัฒนาโดย  University of Southampton ประเทศส

หราชอาณาจักร นับเปนซอฟทแวรโอเพนซอรซโปรแกรมแรกท่ีนํามาใชในการจัดการคลังปญญาตั้งแต
พัฒนาข้ึนเม่ือ ค.ศ. 2000 และยังคงใชตอเนื่องมาจนปจจุบัน สามารถทํางานรวมกับ Dublin Core 
Metadata ไดดี รองรับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลทุกประเภท แมแตวัตถุดิจิทัล (Digital objects) 
เชน ไฟลภาพเคลื่อนไหว เปนระบบท่ีมีการเก็บถาวรแบบเปด (OAI-Open archives initiative) ทํา
ใหสามารถสืบคนขามระหวางคลังปญญาเม่ือมีการลงทะเบียนกับ OAI Repositories ซ่ึงคลังเอกสาร
ของสมาชิกท่ีลงทะเบียนจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติ เพ่ือเก็บเมทาดาทารวมเขาเปนคลังท่ัวโลก 
(สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2017) ตัวอยางสถาบันท่ีใชโปรแกรม EPrints 
ในการจัดการคลังปญญา เชน University of Bath, University of Cumbia ประเทศอังกฤษ  
Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ University of Mysore ประเทศอินเดีย     
เปนตน 

Fedora เปนซอฟแวรโอเพนซอรซ พัฒนาโดย Cornell University และ University of 
Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนโปรแกรมท่ีใชในการจัดการ เก็บรักษาและเขาถึงเนื้อหา
สารสนเทศดิจิตอล โดยเฉพาะคอลเลคชั่นท่ีมีขนาดใหญและซับซอนมากของขอมูลดานประวัติศาสตร
และวัฒนธรรม โปรแกรม Fedora อยูภายใตการดูแลของ DuraSpace ซ่ึงเปนผูนําดานนวัตกรรม
สําหรับเทคโนโลยีโอเพนซอรซ สามารถรองรับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลทุกประเภทและใช Dublin 
Core Metadata ในการลงรายการ  ตัวอยางสถาบันท่ีใชโปรแกรม Fedora ในการจัดการคลังปญญา
คือ King College, Oxford University ประเทศอังกฤษ Indiana University และ Northwestern 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา  Murdoch Research Repository ประเทศออสเตรเลีย เปนตน 

Greenstone เปนซอฟแวรโอเพนซอรซ พัฒนาโดยกลุมหองสมุดดิจิทัลแหงประเทศ
นิวซีแลนด เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานสําหรับการสรางและจัดการหองสมุดดิจิทัล ตอมาไดพัฒนาโปรแกรม
และแจกจายผานความรวมมือจากองคการยูเนสโกและองคกรสิทธิมนุษยชน (NGO) สามารถรองรับ
ไดหลายภาษาโดยมีภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และรัสเซีย เปนภาษาหลัก แตในสวนตอประสานกับ
ผูใชสามารถปรับเปลี่ยนไดมากกวา 25 ภาษา ตัวอยางสถาบันท่ีใชโปรแกรม Greenstone ในการ
จัดการคลังปญญาคือ Gresham College ประเทศอังกฤษ Auburn University, Illinois และ 
Wesleyan University ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน 

DSpace เปนซอฟแวรโอเพนซอรซ เกิดข้ึนเนื่องจากคณาจารย นักวิจัยของ MIT จัดทํา
ผลงานทางวิชาการไวเปนจํานวนมาก แตเม่ือคณาจารย นักวิจัยลาออกจากมหาวิทยาลัย ผลงาน
เหลานั้นมักสูญหายไป มหาวิทยาลัยจึงคิดรวบรวมและจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยพัฒนาโปรแกรม 
DSpace ข้ึน มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการเก็บรักษาขอมูลและสามารถเขาถึงเนื้อหาดิจิทัล (Digital 
content) ไดทุกประเภท ท้ังท่ีเปนขอความ (Text) รูปภาพ (Images) ภาพเคลื่อนไหว (Moving 
image, mpegs) และชุดขอมูล (Data sets) (DSpace, 2017) โปรแกรม DSpace เปนโปรแกรมท่ี
เหมาะสําหรับองคกรขนาดใหญท่ีมีความซับซอนมาก สามารถแกปญหาของการสงผลงานท่ีมีความ
หลากหลาย ในการใชงานโปรแกรมจะมีการระบุวาใครเปนผูมีสิทธิสงผลงาน ผูประเมิน ผูแกไข และ
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ผูบริหารชุมชน โดยผลงานนั้นจะตองผานการประเมิน มีผูรับรองเปนผูตรวจสอบการสงผลงาน และมี
บรรณาธิกรณเมทาดาตา (Metadata editor) เปนผูมีสิทธิในการแกไขเมทาดาตา (สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2017) 

โปรแกรม DSpace มีแนวคิดในการสงวนรักษา 2 ลักษณะ คือ  
1. การสงวนรักษาแบบบิตสตรีม (Bit stream preservation) ทําใหม่ันใจวาแฟมขอมูล

ท่ีเก็บในคลังปญญาสถาบัน แมวาจะเก็บนานเทาใดก็ยังคงเหมือนเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง 
2. การสงวนรักษาแบบฟงกชันนัล (Functional preservation) เปนการสงวนรักษา

ขอมูลในระยะยาว และสามารถเปดอานแฟมขอมูลนั้นได แมวาแฟมขอมูลนั้นจะเก็บอยูในรูปแบบใด 
โดยแบงชนิดของแฟมขอมูลเปน 3 แบบ คือ Supported, Known และ Unsupported ดังนี้ 

2.1. Supported หมายถึง รูปแบบแฟมขอมูลท่ีมีการประกาศมาตรฐาน เชน TIFF, 
XML หรือรูปแบบแฟมขอมูลท่ีผูคิดประกาศรายละเอียดของรูปแบบแฟมขอมูลใหสาธารณชนรับรู 
เชน PDF, RIFF รูปแบบนี้จะไดรับการสงวนรักษาอยางเต็มท่ี 

2.2. Known หมายถึง รูปแบบแฟมขอมูลท่ีมีการใชงานกันอยางกวางขวาง แตมิได
ประกาศรูปแบบใหสาธารณชนรับรู รูปแบบระดับนี้ DSpace ไมรับประกันวามีการสงวนรักษาอยาง
เต็มท่ี 

2.3. Unsupported หมายถึง รูปแบบแฟมขอมูลท่ีมีการใชนอย เชน CAD/CAM 
หรือแฟมขอมูลท่ีเปนโปรแกรม ซ่ึง DSpace จะปลอยใหเปนความรับผิดชอบของผูใชงาน (สํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2017) 

จุดเดนของโปรแกรม DSpace ท่ีทําใหเปนท่ีตองการขององคกร (Top reasons to use 
DSpace, 2017) ดังนี้ 

1. สวนการติดตอกับผูใชงาน (User interface) โปรแกรม DSpace สามารถทําการ
ปรับแตงรูปแบบในสวนการติดตอกับผูใชงาน (User interface) ใหตอบสนองกับความตองการใน
องคกรซ่ึงจะทําใหเกิดการใชงานท่ีงายมากข้ึนตอผูใชงาน 

2. เมทาดาทา (Metadata)  รองรับมาตรฐาน Dublin Core ในการลงรายการ 
นอกจากนั้นโปรแกรม DSpace ยังสามารถรองรับเมทาดาตาในรูปแบบ MARC,  MODS และรูปแบบ
อ่ืนๆ  

3. การกําหนดคาการเรียกดูและการสืบคน  มีการกําหนดฟลดสําหรับการแสดงผลขอมูล
ไดตามตองการ เชน ชื่อเรื่อง ผูแตง วันท่ี เปนตน สามารถทํา index สําหรับการสืบคนในเอกสารฉบับ
เต็ม 

4. การตรวจสอบตัวบุคคล (Authentication)  มีระบบควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ 
โดยการตรวจสอบกอนเขาสูระบบ โดย DSpace สามารถใช LDAP, Shibboleth, X.509, IP-based 
นอกจากนี้ ยังสามารถใชระบบตรวจสอบตัวบุคคลของ DSpace เอง หรือใชแบบผสมกัน 

5. การรองรับมาตรฐาน โปรแกรม DSpace รองรับกับโปรโตคอลมาตรฐานตาง ๆ ในการ
เขาถึง (Access) การจัดการ (Ingest) และการสงออก (Export) เชน OAI-PMH, OAI-ORE, SWORD, 
WebDAV, OpenSearch, OpenURL, RSS, ATOM 

6. ฐานขอมูล (Database)  DSpace รองรับฐานขอมูล PostgreSQL หรือ Oracle 
7. ภาษา โปรแกรม DSpace รองรับภาษาไดมากกวา 20 ภาษา โดยสามารถกําหนด

ภาษาท่ีใชแสดงในโปรแกรมไดตามความตองการ 
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8. การติดตั้ ง โปรแกรม DSpace ทําไดงายบน Web base สามารถติดตั้ งได ท้ัง
ระบบปฏิบัติการ Linux, Mac OSX หรือ Window 

9. การจัดการและการเก็บรักษาไฟลดิจิทัลทุกประเภท  โปรแกรม DSpace สามารถ
จัดการไดกับรูปแบบไฟลท่ีมีขนาดใหญ ไฟลรูปแบบ Mime และไฟลอ่ืนๆ เชน PDF, Word, JPEG, 
MPEG, TIFF เปนตน  

ตัวอยางสถาบันท่ีใชโปรแกรม DSpace ในการจัดการคลังปญญา คือ University of 
Alberta, University of Manitoba, University of Winnipeg ประเทศแคนาดา Technological 
Educational Institute of Athen ประเทศกรี ก  University of Gothenberg ประเทศสวี เ ดน 
University of Washington, University of New Mexico และ Ohio State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนตน 

 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ 
รูปแบบ หรือ ตนแบบ หรือ แบบแผน หรือ แบบจําลอง (Model) หมายถึง กรอบความคิด

ทางดานหลักการ วิธีการดําเนินงานและเกณฑตางๆ ของระบบ ท่ีสามารถยึดถือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคได Getzels และ Guba (1957. อางตาม นรินทร สังขรักษ, 
สมบูรณ ยืนยงสุวรรณ, สมชาย ลักขณานุรักษ, 2559: 93)  ไดเสนอหลักการท่ีสําคัญ 3 ประการของ
รูปแบบ ไดแก 

1. รูปแบบจะตองเปนท่ีรวมของแนวคิด และแสดงถึงความสัมพันธตางๆ ของแนวคิด ซ่ึง
ไมเพียงแตจะสามารถตอบปญหาท่ีเคยมีมากอนเทานั้น แตจะตองสามารถแกปญหาท่ีจะเกิดตามมาได
อีกดวย 

2. ในโครงสรางของแนวคิดและความสัมพันธดังกลาว จะตองสามารถปฏิบัติและวางอยู
ในรูปขององคการได ซ่ึงหมายถึง แนวคิดและความสัมพันธไมเพียงแตสามารถชี้แนวทางใหเกิดความ
เขาใจเทานั้น แตยังสามารถติดตามตรวจสอบไดอีกดวย 

3. รูปแบบท่ีเกิดข้ึนจะตองยึดหลักการและอยูบนพ้ืนฐานทางการบริหาร หรือผลงานท่ี
เก่ียวโยงกับการบริหารภายใตแนวคิดและความสัมพันธดังกลาว 

สําหรับคลังปญญา กําหนดวิสัยทัศนในการเผยแพรงานวิจัยของสถาบันเปนหลัก หองสมุดจึง
ตองรับหนา ท่ีมากกวาบทบาทเดิมท่ีเคยทําและกาวสูบรรทัดฐานการทํางานแบบมืออาชีพ 
(Professional norms) หองสมุดควรตองสํารวจความตองการของชุมชนวิจัยและศึกษาหารูปแบบ 
เพ่ือดําเนินการสนับสนุนการแบงปนทางวิชาการของชุมชน ถึงแมจะตองจัดรวบรวมผลงานวิจัยของ
อาจารยแตละคน (Selected works sites) หรือทํารายงานสถิติการใชผลงานวิชาการแตละชิ้นก็ตาม 
(Armstrong, 2014: 45) 

วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2010: 9-10) จําแนกการพัฒนารูปแบบออกเปน 2 ข้ันตอน ไดแก 
ข้ันตอนท่ี 1 การสรางหรือพัฒนารูปแบบ ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยจะสรางหรือพัฒนารูปแบบ

ข้ึนมากอน เปนรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้อาจจะศึกษารายกรณีหนวยงานท่ีดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ผล
การศึกษาจะนํามาใชกําหนดองคประกอบหรือตัวแปรตางๆ ภายในรูปแบบ รวมท้ังลักษณะ
ความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรเหลานั้น  หรือลําดับกอนหลังของแตละองคประกอบ
ในรูปแบบ อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยบางเรื่อง ผูวิจัยอาจจะศึกษาเพ่ิมเติมโดยใชกระบวนการวิจัยแบบ
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เดลฟาย (Delphi technique) หรือการสนทนากลุม (Focus group discussion) ในการพัฒนา
รูปแบบก็ได  

ข้ันตอนท่ี 2 การทดสอบความเท่ียงตรงของรูปแบบ เปนการทดสอบความเท่ียงตรงของ
รูปแบบวามีความเหมาะสมหรือไม เปนรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพตามท่ีมุงหวังหรือไม การเก็บรวบรวม
ขอมูลในสถานการณจริงหรือทดลองใชรูปแบบในสถานการณจริง จะชวยใหทราบอิทธิพลหรือ
ความสําคัญขององคประกอบยอยหรือตัวแปรตางๆ ในรูปแบบ ผูวิจัยอาจปรับปรุงรูปแบบใหม โดยตัด
องคประกอบหรือตัวแปรท่ีพบวาไมมีอิทธิพลหรือมีความสําคัญนอยออกจากรูปแบบ ซ่ึงจะทําใหได
รูปแบบท่ีมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  

การวิจัยเก่ียวกับคลังปญญาท่ีนําแนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ (Model) ไปประยุกตใช
เพ่ือการสรางรูปแบบคลังปญญา ตัวอยางเชน 

Kim H. H. และ Kim Y. H. (2006: 1-7) ไดทําวิจัยเรื่อง “An evaluation model for the 
National Consortium of Institutional Repositories of Korean Universities” มีวัตถุประสงค
เพ่ือสรางรูปแบบ (Model) สําหรับโครงการจัดตั้งเครือขายสมาชิก (Consortium) คลังปญญาแหง
ประเทศเกาหลีชื่อ “dCollection” โดยมีคลังปญญามหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี 40 แหงเปน
สมาชิก ผลการวิจัยพบวา สามารถจัดตั้งเครือขายคลังปญญาแหงประเทศเกาหลีและใชรูปแบบเปน
แนวทาง (Guideline) ท่ีดีสําหรับจัดตั้งคลังปญญา หรือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานคลังปญญาท่ีมี
อยูแลวของมหาวิทยาลัยท้ังภายในประเทศและท่ัวโลก ทําใหนักวิชาการมีอิสระท่ีจะแบงปนและ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ ผูใชสามารถเขาถึงผลงานทางวิชาการไดอยางเสรีดวยระบบการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพพรอมท้ังสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 

Armstrong (2014:  43-52) ได ทําวิจัยเรื่อง “Institutional repository management 
models that support faculty research dissemination” โดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือหารูปแบบ 
(Model) ท่ีคลังปญญาจะนํามาใชในการจัดบริการเผยแพรงานวิจัยของอาจารยและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา คลังปญญาสามารถจัดบริการใหมๆ เพ่ือเติมเต็มการเผยแพรผลงาน
วิชาการของมหาวิทยาลัยใหมากกวามาตรฐานเดิมท่ีเคยทํามา เชน จัดทําเว็บเพจแสดงผลงานวิชาการ
ของอาจารยแตละคน (Selected works sites)  บริการท่ีปรึกษาดานลิขสิทธิ์และการพิมพ 
(Copyright and publishing consultation)  บริ การสํ านั ก พิมพ ท่ีห อ งส มุด  (Library-based 
publishing) บริการเก็บสถิติการใชผลงานวิชาการ (Publication and usage data services) 
รวมท้ังดาวนโหลดและอัพโหลดผลงานทางวิชาการของอาจารยแตละคนสงใหคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย 

สําหรับการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีตางๆ ผลการวิจัยท่ีเก่ียวของ และ
การศึกษารายกรณี เพ่ือนํามาประยุกตใชในการสรางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยนําเอาขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือกําหนดความสัมพันธขององคประกอบ
ของรูปแบบท่ีสรางข้ึนมานี้ 
 

5. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
วิจารณ พานิช  (มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี, ม.ป.ป.: 1 ; วันทนา  เมืองจันทร 

และเต็มจิต จันทคา, 2548: 12) กลาววา Best Practice เปนวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุดในแตละเรื่อง ซ่ึง
สามารถเกิดข้ึนไดในทุกหนวยงานจากหลายชองทาง ท้ังตัวผูนํา ผูรวมงาน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ
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ภาวะปญหา และการริเริ่มสรางสรรคพัฒนาท่ีมีข้ันตอน เม่ือมีวิธีการทํางานท่ีดีตองทําผานการเลาเรื่อง
ท่ีเปนการทํางานของตนเอง มาแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะของการแลกเปลี่ยนขามสายงาน ขาม
หนวยงาน โดยเกิดข้ึนในระดับบุคคลระดับ กลุมคน และระดับหนวยงานยอย Best Practice ท่ีไดควร
มีการบันทึก เขียนรายงานเพ่ือการศึกษาพัฒนาและเผยแพรได ซ่ึงจะเกิดประโยชนอยางยิ่ง 

ข้ันตอนการดําเนินงานแนวปฏิบัติท่ีดีแบงเปน 7 ข้ันตอน (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2017) ดังนี้  
ข้ันตอนท่ี 1 การวิเคราะหภารกิจท่ีแทจริงของหนวยงานนั้นๆ 
ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาวิเคราะหสภาพของหนวยงานซ่ึงอาจดําเนินการไดหลายวิธีเชน ใช

วิธีการสํารวจ การระดมความคิด การใชกระบวนการ AIC (Application – influence – control) 
หรือ SWOT เปนตน 

ข้ันตอนท่ี 3 การกําหนดภาพความสําเร็จในอนาคต จัดทํารูปแบบ (Model) วิธีการดํา
นินงาน 

ข้ันตอนท่ี 4 การปฏิบัติตามแบบวิธีการ อาจจะเริ่มทดลองนํารองตรวจสอบประเมินผล
อยางตอเนื่องเปนระยะ 

ข้ันตอนท่ี 5 ประเมินผลวิเคราะหเปรียบเทียบในดานข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ 
และผลท่ีไดรับกับวิธีการเดิม 

ข้ันตอนท่ี 6 ปรับปรุงพัฒนาและขยายผลการนําไปใชในหนวยงานใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
ข้ันตอนท่ี 7 การบันทึก เขียนรายงาน ใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ 

นอกจาก 7 ข้ันตอนขางตนแลว ยังสามารถจะดําเนินการไดอีกหลายกระบวนการ เชน ตาม
แนวทางวงจรเดมม่ิง (Demming circle) ซ่ึงประกอบดวย P : การวางแผน D : การปฏิบัติ C : การ
ตรวจสอบประเมินผล และ A : การปรบัปรุง พัฒนา กําหนดกิจกรรมใหม 

แนวปฏิบัติท่ีดีของคลังปญญาท่ีสามารถนํามาใชเปนกรณีศึกษาในการจัดการคลังปญญา 
ตัวอยางเชน แนวปฏิบัติท่ีดีของ ECA IR ซ่ึงเปนคลังปญญาของ UNECA (the United Nations 
Economic Commission for Africa) (UNECA, 2017) จัดตั้งข้ึน ค.ศ. 2011 ท่ีประเทศเอธิโอเปย 
ในระหวางการสรางคลังปญญาไดจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานเก่ียวกับดาน
ตาง ๆ 9 ดานคือ การทําสําเนาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล การลงรายการเมทาดาทาใหทรัพยากร
สารสนเทศกอนสแกน การถายโอนขอมูลขอมูลเมทาดาทาจากซอฟทแวร Horizon ไปยัง DSpace 
ดานมาตรฐานเมทาดาทาของ AGRIS AP (International System for Agricultural Science and 
Technology) เพ่ือการสืบคนข้ันสูง ดานบูรณาการการใชศัพทควบคุม (Controlled vocabularies) 
และรายการโยงผูรับผิดชอบ ดานบูรณาการรูปแบบเนื้อหาและวิเคราะหการใชสารสนเทศ ดานการ
ปรับแตงซอฟทแวร DSpace ดานจัดเตรียมเอกสารสําหรับโครงการจัดหาทุนดําเนินงาน และดานการ
จัดคณะทํางานโครงการ  

อีกตัวอยางหนึ่ง คือ แนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับแนวทางการใหเจาของผลงานวิชาการเปนผูนํา
ขอมูลเขาคลังปญญาดวยตนเอง ของ Library of the Technological Educational Institute of 
Athens ประเทศกรีซ ซ่ึงสรางคลังปญญาตั้งแต ค.ศ. 2011 โดยหองสมุดมีหนาท่ีนําทรัพยากร
สารสนเทศมาดําเนินการนําเขาคลังปญญา ปรากฏวาจํานวนสารสนเทศดิจิทัลสวนใหญเปน
วิทยานิพนธและมีจํานวนนอยแคเพียง 700 รายการเทานั้น จึงคิดปรับปรุงวัฒนธรรมองคกรใหมโดย
สงเสริมใหเจาของผลงานเผยแพรผลงานวิชาการโดยนําเขาคลังปญญาดวยตนเองและกําหนดเปน
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นโยบายดานแนวปฏิบัติท่ีดี เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติงานสําหรับนักวิชาการตอไป (Alexandros 
Koulouris, et.al., 2013) 

 

6. แนวคิดเกี่ยวกับผลงานวิชาการและงานวิจัยสรางสรรคทางศิลปะ 
 6.1 ผลงานวิชาการและงานวิจัยสรางสรรคทางศลิปะ 

ผลงานวิชาการ (คําจํากัดความของผลงานทางวิชาการ: ประกาศแนบทายประกาศ ก.พ.อ. 
เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย ,  2556) ตามเกณฑคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) แบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 

วิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการซ่ึงมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือ
วิเคราะหอยางชัดเจน ท้ังนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจ
วรรณกรรมเพ่ือสนับสนุนจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจาก
แหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพ่ือวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยท่ีผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการ
ของตนไวอยางชัดเจนดวย 

ตํารา หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ ครอบคลุมเนื้อหาสาระของ
วิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชา หรือของหลักสูตรก็ได ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอด
วิชาในระดับอุดมศึกษา 

หนังสือ หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนโดยมีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคง และ
ใหทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชา
นั้นๆ และ/หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง มีความตอเนื่องเชื่อมโยงในเชิงเนื้อหาและครอบคลุมโดยไม
จําเปนตองสอดคลองหรือเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือของวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตร และ
ไมจําเปนตองนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้เนื้อหาสาระของหนังสือตองมี
ความทันสมัย เม่ือพิจารณาถึงวันท่ีจัดพิมพ 

งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมีระบบดวยวิธี
วิทยาการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ และมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูล
คําตอบหรือขอสรุปรวมท่ีจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ หรือเอ้ือตอการตําวิชาการนั้นไป
ประยุกต 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน หมายถึง ผลงานทางวิชาการอยางอ่ืนท่ีมิใชเอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคําสอน บทความ บทความทางวิชาการ หนังสือ ตํารา หรืองานวิจัย โดย
ปกติหมายถึง สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค อาทิ การประดิษฐเครื่องทุนแรง ผลงานการสราง
สิ่งมีชีวิตพันธุใหม วัคซีน สิ่งกอสราง หรือผลงานดานศิลปะ หรือสารานุกรม 

งานแปล หมายถึง งานแปลจากตัวงานตนฉบับท่ีเปนงานวรรณกรรม หรืองานดานปรัชญา 
หรือประวัติศาสตร หรือวิทยาการสาขาอ่ืนบางสาขาท่ีมีความสําคัญและทรงคุณคาในสาขานั้นๆ ซ่ึง
เม่ือนํามาแปลแลวจะเปนการเสริมความกาวหนาทางวิชาการท่ีประจักษชัด เปนการแปลจาก
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ หรือแปลจาก
ภาษาตางประเทศหนึ่งเปนภาษาตางประเทศอีกภาษาหนึ่ง (งานแปลนี้ จัดเปนผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอ่ืนประเภทหนึ่ง) 
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ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม หมายถึง ผลงานท่ีเปนประโยชนตอสังคมหรือทองถ่ิน ท่ี
เกิดข้ึนโดยใชความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาอยางนอยหนึ่งสาขาวิชา และปรากฏผลท่ีสามารถประเมินได
เปนรูปธรรมโดยประจักษตอสาธารณะ 

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ใหความหมายของศิลปะวา “ศิลปะ คือ งานอันเปนความ
พากเพียรของมนุษย ซ่ึงตองใชความพยายามดวยมือและความคิด” (ศิลป พีระศรี, 2500: 25) 
กระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะตองเปนการนําเสนอสิ่งแปลกใหมท่ีไมเคยมีมากอน โดยความคิด
สรางสรรคจากแรงบันดาลใจของศิลปน ผานการรับรู ประสบการณและจินตนาการของตน ในทาง
ศิลปะสามารถกระทําโดยการนําวิธีจัดรูปแบบองคประกอบศิลปะโดยใชทัศนะธาตุ เชน เสน สี 
น้ําหนัก พ้ืนผิว รูปราง รูปทรง เปนสื่อในการถายทอด และผานเทคนิคตาง ๆ เชน ในทางจิตรกรรม
อาจใช ดินสอสี สีน้ํามัน สีน้ํา สีอะครายลิค สีฝุน หรือเทคนิคผสม เปนตน 

ศาสตราจารยเกียรติคุณปรีชา เถาทอง (2560) แบงกลุมงานศิลปะออกเปน 3 แบบ คือ 
1. Pure Practice Art (สรางสรรคศิลปะวิชาการ) คือ เปนการทํางานสรางสรรคโดยเนน

ท่ีผลการปฏิบัติเปนหลักใหความสําคัญท้ังในสวนของกระบวนการปฏิบัติ ประสบการณขณะปฏิบัติ 
และผลของการปฏิบัติ 

2. Practice-led / Practice based + Research (สรางสรรคศิลปะ-วิจัย) คือ เปนการ
ทํางานสรางสรรคโดยใหการปฏิบัติเปนเครื่องมือนําไปสูความรูใหมในสาขานั้นๆ ท้ังนี้อาจเนนถึง
ความรูท่ีไดจากกระบวนการศึกษาและสรางสรรคท่ีแสดงออกดวยความเปนเอกลักษณของผลงาน 
(Originally) หรือการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงานสรางสรรคในสาขาหนึ่งๆ  

3. Research / Theoretical practice (การวิจัยศิลปะ) คือ การศึกษาหรือการคนควา
อยางมีระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลคําตอบ หรือขอสรุปรวมท่ีจะนําไปสู
ความกาวหนาทางวิชาการหรือเอ้ือตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต 

การวิจัยเปนกระบวนการศึกษา คนควา หาขอมูล และวิเคราะหอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดมา
ซ่ึงความรู โดยท่ีความรูนั้นอาจเปนการหาความรูหรือสรางความรูใหม แลวนําองคความรูท่ีไดมา
สังเคราะหใหเกิดเปนนวัตกรรม หรือผลงานสรางสรรค สวนการวิจัยทางศิลปะเปนกระบวนการศึกษา
เพ่ือหาความรู ความจริง และตอบปญหา หรืออธิบายปรากฎการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในประวัติศาสตร
ศิลป ศิลปวัสดุ ทฤษฎีศิลปะ ศิลปศึกษา ตลอดจนการสรางสรรคผลงานศิลปะ (ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ศิลปะ, 2017)  ผลการวิจัยทางศิลปะนําเสนอเปนสองสวนคือ ตัวผลงานศิลปะและงานเขียน 
(Lunden and Sunden, 2015: 28) สวนท่ีเปนผลงานศิลปะควรมีการเผยแพรสูสาธารณชนผานการ
จัดแสดงนิทรรศการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ฯลฯ อีกสวนหนึ่งเปนรายงานผลการวิจัย
ประกอบดวยเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีเปนการบันทึกองคความรูใหม
ทางดานปรัชญา แนวความคิด องคความรูใหมทางดานการแกปญหา เทคนิควิธีการ กระบวนการ 
และองคความรูใหมทางดานงานสรางสรรค ทฤษฎีศิลปะนําเสนอเปนเอกสารเผยแพรผานบทความ 
รายงานการวิจัย หนังสือ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ (ญาณวิทย กุญแจทอง, สัมภาษณ, 27 
มกราคม 2560) 

นับตั้งแต พ.ศ. 2556 ท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เริ่มใหการสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยการสรางสรรคงานวิชาการดานทัศนศิลป หัตถศิลป ดุริยางคศิลป และนาฏศิลป ทําให
งานวิจัยทางศิลปะเกิดการตื่นตัวโดยเฉพาะในวงสถาบันการศึกษาท่ีมีการเรียนการสอนศิลปะซ่ึงเปน
ภาคปฏิบัติ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม และการออกแบบ เริ่มสนใจทําวิจัยกันเพ่ิม
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มากข้ึน สถาบันการศึกษาตางๆ มีการกําหนดเกณฑใหอาจารยตองศึกษาคนควางานวิชาการดวยการ
ทํางานวิจัย โดยปกติอาจารยผูสอนศิลปะหรือเรียกวาศิลปนอาจารยนั้นชอบสรางสรรคงานศิลปะอยู
แลว จึงเกิดการสรางงานวิชาการโดยการสรางสรรคศิลปะพรอมกับใหความสําคัญตอการวิจัยท่ี
เ ก่ียว เนื่ องจากการปฏิบัติ งานสรางสรรค  ซ่ึ ง เรียกว า  งานวิจัย เชิ งสร างสรรค  (Creative 
Research)  (อริศย เทียนประเสริฐ, 2557: 11) ซ่ึงงานวิจัยทางศิลปะมีความแตกตางจากงานวิจัยใน
ศาสตรอ่ืนโดยสิ้นเชิง เนื่องจากประกอบดวยความรูท่ีเปนสวนวิชาการและความรูสึกท่ีเปนสวนความ
งามหรือสุนทรียะ ผนวกเขาดวยกันในงานสรางสรรค  (ณัชชา พันธุ เจริญ, 2557: 2)  นับวา 
กระบวนการวิจัยทางศิลปะดังกลาวใหอิสระและเปดกวางในเชิงแนวความคิด เทคนิควิธีการ และ
หลากหลายดวยรูปแบบการนําเสนอ สอดคลองกับธรรมชาติของผลงานศิลปะรวมสมัย อยางไรก็ตาม 
“องคความรู” ซ่ึงเปนผลลัพธของงานวิจัยตองนําเสนอตามมาตรฐานการวิจัยท่ีกําหนด มีการอางอิง
ขอมูลท่ีนาเชื่อถือ ผานการวิเคราะหและคนควาศึกษาอยางละเอียดถ่ีถวน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ตอง
พรอมสําหรับการตรวจสอบและถูกวิเคราะหซํ้าแลวซํ้าอีก เพ่ือตอยอดไปสูการเรียนรูและองคความรู
อ่ืนๆ ตอไปในอนาคต” (วิโชค มุกดามณี, 2557, พฤษภาคม – มิถุนายน: 8) 

6.2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ กับงานดานวิจัยและงานสรางสรรค 
QS World University Rankings หนวยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ได

ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามสาขาวิชา (QS World University Rankings by Subject 
2016) สําหรับประเทศไทย เม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยศิลปากรไดรับการจัดอันดับเปน
อันดับท่ี 1 ของประเทศไทย สาขาศิลปะและการออกแบบ (Art and design) และ อันดับท่ี 5 ของ
ประเทศไทยสาขาปรัชญา (Philosophy) นับเปนการรับรองวา การเรียนการสอนดานศิลปะและการ
ออกแบบของมหาวิทยาลัยศิลปากรเขมแข็งท่ีสุดของประเทศ ซ่ึงบรรจุอยูในหลักสูตรของ 4 คณะวิชา
ท่ีตั้งอยูท่ีวิทยาเขตวังทาพระ  ไดแก คณะโบราณคดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร คณะมัณฑนศิลป ในปการศึกษา 2558 คณะวิชาวิทยาเขตวังทาพระ จัดการ
เรียนการสอนแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 4,115  คน ระดับปริญญาโท จํานวน 1,077 คน 
และระดับปริญญาเอก จํานวน 176 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558: 36) ทําใหผลงานวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจนถึงปจจุบันมีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ  2,860 ชื่อเรื่อง 

ดานงานวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานกลางในการ
ประสานและบริหารงานวิจัย โดยสงเสริมสนับสนุนการเสริมสรางงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเสริมสรางขวัญกําลังใจและยกยองนักวิจัยโดยมีระบบการให
รางวัลผลงานวิจัย มีระบบและกลไกสรางเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558: 14)  ในปงบประมาณ 2558 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีโครงการวิจัยไดรับการจัดสรรทุนท้ังหมด 101 โครงการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
52,107,200 บาท จําแนกเปนโครงการวิจัยท่ีไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน จํานวน 66 
โครงการ เปนเงิน 39,818,400 บาท จากกองทุนวิจัยและสรางสรรคสวนกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน 5 โครงการ เปนเงิน 60,000 บาท จากจากเงินภายนอกจํานวน 30 โครงการ เปนเงิน 12 ทุน 
เปนเงิน 12,228,800 บาท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558: 99) มีบทความวิจัย ผลงานทางวิชาการ
และงานสรางสรรคของอาจารยประจําท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังหมด จํานวน 1,279 ชิ้น (รายงานประจําป
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2557–2558) ผลงานวิชาการท่ีเกิดข้ึนนี้ นับวาเปนทรัพยสินทาง
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ปญญาท่ีสรางข้ึนโดยประชาคมภายในมหาวิทยาลัย ซ่ึงแตละปมีจํานวนไมนอยและสะสมเพ่ิมพูนข้ึน
ไปเรื่อยๆ จึงควรท่ีจะหาแนวทางในการรวบรวม สะสม และสงวนรักษาผลงานไวอยางถาวร 
 
7. การดําเนินงานคลังปญญาของหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
 คลังปญญามหาวิทยาลัยขอนแกน (Khon Kaen University Intellectual 
Repository : KKUIR) 

มหาวิทยาลัยขอนแกนมีแผนสําหรับการพัฒนาคลังปญญาตั้งแตปงบประมาณ 2552 
วัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูล บทความวิชาการ ผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ตํารา สไลด โปสเตอรแสดงผลงาน ภาพเหตุการณ วิดีทัศน ฯลฯ โดยมีการจัดการ เผยแพร 
ตลอดจนการสงวนรักษาขอมูลผลงานทางวิชาการตางๆ ของอาจารย บุคลากร นักศึกษา ใหมีการเก็บ
และสงวนรักษาขอมูลแบบถาวร โดยการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (DSpace) ในการจัดทําคลังปญญา
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน สํานักหอสมุด, 2560) 

คลังปญญามหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU Knowledge Bank : TSUKB) 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดพัฒนาฐานขอมูลคลังปญญาข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2553 ดวยโปรแกรม 

DSpace โดยการรวบรวมขอมูลความรูภูมิปญญาในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (Full 
text) ของอาจารย นิสิต นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นํามาจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูป
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสในคลังขอมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บของ Dublin Core Metadata และ
เผยแพรผานเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือใหผูใชเขาถึงไดโดยสะดวก และรวดเร็ว  (มหาวิทยาลัยทักษิณ 
สํานักหอสมุด, 2560) 

คลังปญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (PSU Knowledge Bank) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดตั้งคลังปญญาข้ึนเพ่ือเปนแหลงรวบรวมองคความรูท่ี

พัฒนาข้ึนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท้ัง 5 วิทยาเขต เพ่ือรวบรวมวิทยานิพนธ วิจัย บทความ 
หนังสือ จดหมายขาว โดยใชชุดโปรแกรม DSpace ซ่ึงพัฒนาโดย MIT มาใชในการจัดเก็บและ
สามารถสืบคน บันทึก หรือพิมพเอกสารฉบับเต็มไดท้ังภายในและภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัย 
และการแสดงผลองคความรูนี้ยังชวยใหเกิดความภาคภูมิใจ เกิดความรวมมือกันระหวางนักศึกษา 
อาจารย และบุคลากร  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง อรรถ
กระวีสุนทร, 2560) 

คลังสถาบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Institutional Repository- SWU IR ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้งคลังสถาบันข้ึนเพ่ือรวบรวมผลงานของคณาจารย 

นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัล ไดแก 
หนังสือ งานวิจัย วารสาร ชุดขอมูล ภาพ ไฟลเสียง สื่อการสอน เอกสารและอ่ืนๆ โดยใชโปรแกรม 
DSpace ในการกําหนดมาตรฐานของการจัดทําดัชนี การเก็บรักษา ความสามารถในการเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนเมทาดาทาท่ีทําใหสามารถสืบคนและเรียกใชขอมูลขามระบบได  (มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ สํานักหอสมุดกลาง, 2560) 

คลังความรูดิจิทัลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU Knowledge Repository) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทําคลังความรูดิจิทัลข้ึนเพ่ือรวมกันจัดเก็บและบันทึกขอมูล

องคความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท้ังผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตํารา เอกสาร
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คําสอน บทความ ผลงานสรางสรรคทุกประเภท ซ่ึงมีการสั่งสมองคความรูอยางตอเนื่องมาเปนเวลา
อันยาวนาน โดยบันทึกขอมูลตามรูปแบบท่ีเปนมาตรฐานสากล และใหบริการอยางเปนระบบโดย
เผยแพรผลงานผาน Open access ท่ี search engine ตางๆ สามารถเขาถึงได เพ่ือเปนฐานความรูท่ี
เขมแข็งของมหาวิทยาลัยและเพ่ือการใชประโยชนในการอางอิงทางวิชาการ (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร คลังความรูดิจิทัล, 2560)  

คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Univesity’s Institutional 
Repository- Mahidol IR) 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําคลังสารสนเทศสถาบันข้ึนเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรทุกคณะของมหาวิทยาลัยจํานวน 39 หนวยงาน เชน ผลงานการเลื่อน
ตําแหนงของบุคลากรสายสนับสนุน บทความวารสารฉบับเต็มท่ีเขาถึงไดโดยเสรี จํา BioMed 
Central Publisher หนังสือ ตํารา เปนตน ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหบริการแกผูสนใจท่ัวไปได
ศึกษา คนควา วิจัย หรือบูรณาศาสตร  (มหาวิทยาลัยมหิดล หอสมุดและคลังความรู, 2560) 

คลังปญญามหาวิทยาลัยชินวัตร (SIU Knowledge Bank) 
มหาวิทยาลัยชินวัตร จัดตั้งคลังปญญาข้ึนเพ่ือรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงเปนผลงานของ

อาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรชองมหาวิทยาลัย ใหอยูในรูปแบบดิจิทัล โดยใชโปรแกรม 
DSpace ในการจัดเก็บรักษาขอมูล รวมถึงการสืบคนขอมูล โดยมีการแบงกลุมขอมูล และสามารถ
สืบคนเรียกดูขอมูลไดตามชุมชน กลุมขอมูล วันท่ีเผยแพร ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง และหัวเรื่อง 
(มหาวิทยาลัยชินวัตร สํานักหอสมุดและเทคโนโลยี, 2560) 

คลังปญญามหาวิทยาลัยศรีปทุม (Knowledge Bank at Sripatum University)  
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดทําคลังปญญาข้ึนเพ่ือจัดเก็บขอมูลใหเกิดการเชื่อมโยงกันของชุมชน 

นักวิชาการ อาจารย นักวิจัย บรรณารักษ และนักศึกษา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูคลังความรูรวมกัน
ในฐานขอมูลเดียวกัน โดยมีการแบงกลุมชุมชนเพ่ือเรียกดูกลุมขอมูล เชน การบัญชี สถาปตยกรรม 
เศรษฐศาสตร เปนตน และสามารถสืบคนเรียกดูขอมูลไดตามกลุมขอมูล ชื่อผูแตง หัวเรื่อง วันท่ี
เผยแพร (มหาวิทยาลัยศรีปทุม สํานักหอสมุด, 2560)  

คลังปญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (Rajamangala University of 
Technology Phra Nakhon  Intellectual Repository) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งคลังปญญาข้ึนเพ่ือจัดเก็บ สงวนรักษาและ
ใหบริการขอมูล เชน ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ วิทยานิพนธ สารนิพนธ รายงานผลการวิจัย  
วารสาร สื่อการเรียนการสอน เปนตน โดยเก็บขอมูลเหลานี้ในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใหเปนแหลงสําหรับ
การศึกษาคนควา การวิจัย โดยใชโปรแกรม DSpace ในการจัดเก็บ การสงวนรักษาขอมูล และ
สามารถเรียกดูขอมูลไดจากกลุมขอมูลท่ีไดจัดกลุมไว(Intellectual Repository at Rajamangala 
University of Technology Phra Nakhon (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2560) 

คลังปญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (1) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตั้งคลังปญญาข้ึนเพ่ือเปนคลังจัดเก็บและใหบริการ

สารสนเทศ เชน ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ของอาจารย นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบดิจิทัล และใชโปรแกรม DSpace ในการจัดเก็บและ
สงวนรักษา โดยมีการจัดกลุมขอมูลตามคณะวิชาของมหาวิทยาลัย เชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เปนตน และสามารถเรียกดู

http://www.repository.rmutt.ac.th/
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ขอมูลไดตามกลุมขอมูล วันท่ีเผยแพร ชื่อผูแตง หัวเรื่อง  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 
2560) 

คลังปญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology 
Intellectual Repository: SUTIR) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จัดตั้งคลังปญญาข้ึนเพ่ือจัดเก็บผลงานท่ีเกิดจากความรู 
ความสามารถของคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชในการสนับสนุนการ
คนควาและวิจัยใหกับนักวิจัยและผูสนใจท่ัวไปสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศและ
กอใหเกิดการพัฒนาองคความรูรวมกันอยางยั่งยืน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา, 2560) 

คลังปญญาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Intellectual 
Repository –CUIR) 

คลังปญญาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดตั้งโดยสํานักงานวิทยทรัพยากร ต้ังแตป พ.ศ. 2549 
โดยเปนคลังสถาบันดิจิทัลแหงแรกของประเทศไทยในการเปนคลังจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศ 
เชน ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความและผลงานทางวิชาการ อันเปนภูมิปญญาของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยการจัดเก็บสารสนเทศเหลานี้ในรูปแบบดิจิตอล และในปจจุบันเปดใหบุคลท่ัวไป
สามารถดาวนโหลดผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม ประกอบดวย ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ บทความ และ
ผลงานทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองพันธกิจการใหบริการสูสังคม และยังทําใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางศาสตรในการพัฒนางานรวมกัน เปนการเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีประจักษ
ในระดับนานาชาติ (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สํานักงานวิทยทรัพยากร, 2560) 

คลังความรูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (Thammasat University Publications 
Knowledge-Based Website)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจัดทําคลังความรูข้ึนเพ่ือรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือใหบริการภายในมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ โดยใชโปรแกรม DSpace 
ในการจัดเก็บ รวบรวม มีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเอกสารฉบับเต็ม ผูใชบริการสามารถเรียกดูขอมูล
ไดจากชุมชน & กลุมขอมูล วันท่ีเผยแพร ผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง วันท่ีเพ่ิมขอมูล และประเภท
ทรัพยากร (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักหอสมุด, 2560) 

 
8. การวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

วัชรี เพ็ชรวงษ และ กุลธิดา ทวมสุข (2554) ศึกษาเรื่องการวิเคราะหเปรียบเทียบคลัง
สารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยไทยและตางประเทศ พบวา แนวคิดคลังสารสนเทศสถาบันไดรับ
ความนิยมอยางมากท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ เนื่องจากสามารถตอบสนองการจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการเขาถึงเนื้อหาอยางเสรี  อีกท้ังยังสงวนรักษา
เนื้อหาใหมีความพรอมใชตลอดเวลาไมวาเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงอยางไร และเปนแนวคิดเปดท่ี
พรอมจะทํางานรวมกับระบบอ่ืนได บทความนี้ไดวิเคราะหเปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบันของ
มหาวิทยาลัยไทยและตางประเทศในประเด็นตางๆ ไดแก หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โครงสรางชุมชน
วิชาการ ประเภทและรูปแบบเอกสารท่ีจัดเก็บ บริการ ขอมูลสถิติ กิจกรรมการจัดเก็บและคําแนะนํา
สําหรับผูใช ซ่ึงผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันตอไป 
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อนุรักษ อยูวัง (2555) ศึกษาเรื่องการจัดการคลังสถาบันในหองสมุดมหาวิทยาลัย ผูวิจัย
ศึกษาการดําเนินงานคลังสถาบันในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยท่ีเปดใหบริการจํานวน 11 แหง 
ผลการวิจัยพบวา คลังสถาบันสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดเก็บและใหบริการผลงานทางวิชาการของ
ประชาคมมหาวิทยาลัย ไมมีการกําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษร จัดสรรงบประมาณสําหรับการ
จัดการคลังสถาบันในดานเทคโนโลยีโดยใชงบประมาณของหองสมุด มีฝายงานภายในเปนผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน จัดเก็บเอกสารประเภทวิทยานิพนธ บทความวิชาการ บทความวิจัย และรายงาน
การวิจัย ใชโปรแกรมดีสเปซ (DSpace) ในการจัดการคลังสถาบัน ใหบริการผูใชสองกลุมคือ 
ประชาคมมหาวิทยาลัยและบุคคลท่ัวไป วิธีการประชาสัมพันธใชวิธีการแจงใหทราบในกิจกรรม
ปฐมนิเทศนิสิต/นักศึกษาใหมและจัดทําประกาศบนเว็บไซดหองสมุด สําหรับปญหาในการจัดการคลัง
สถาบันพบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยประสบปญหาในระดับปานกลางและระดับนอย โดยปญหาท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ปญหาดานบุคลากร 

วัชรี เพ็ชรวงษ  (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสําหรับงานวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสําหรับงานวิจัย ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผลการวิจัยดานการวิเคราะหและ
ออกแบบคลังสารสนเทศสถาบันสําหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพบวา 
โครงสรางคลังสารสนเทศสถาบันสําหรับงานวิจัยของ มทร. ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ   
1) กลุมผูใช  2) คลังสารสนเทศสถาบัน และ 3) กลไกกลางท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลจากคลัง
สารสนเทศ โดยโครงสรางการทํางานของคลังสารสนเทศสถาบันมีหลายสวนเขามาเก่ียวของ ไดแก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิจัย  มทร. สุวรรณภูมิ  ผูใช
ท่ัวไป และระบบกลไกกลางของ มทร. ซ่ึงโครงสรางการทํางานของคลังสารสนเทศสถาบันสําหรับ
งานวิจัย ประกอบดวย 8 กระบวนการ ไดแก กระบวนการลงทะเบียน กระบวนการบันทึกขอมูล
กระบวนการสืบคนขอมูล กระบวนการควบคุมการเข าถึง กระบวนการแพรกระจายขอมูล 
กระบวนการสงวนรักษาขอมูล กระบวนการสนับสนุนการวิจัย และกระบวนการตรวจสอบ สวน
โครงสรางการทํางานของระบบกลไกกลางประกอบดวย 5 ประกอบการหลัก ไดแก กระบวนการ
จัดการทะเบียนคลังสารสนเทศแบบเปด กระบวนการดึงขอมูลจากคลังสารสนเทศ กระบวนการ
กําหนดตารางการดึงขอมูล กระบวนการสืบคนขอมูล และกระบวนการแนะนําคลัง สารสนเทศแบบ
เปด  ดําเนินการพัฒนาคลังสารสนเทศสถาบันสําหรับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประยุกตใช โปรแกรม IR PLUS version 2.1 สวนการพัฒนากลไกกลางท่ีทําหนาท่ีรวบรวมขอมูลจาก
คลังสารสนเทศตาง ๆ ประยุกตใชโปรแกรม Open Harvester Systems  version 2.3.2 ผลการ
ประเมินระบบพบวา นักวิจัย มทร. มีความพึงพอใจเฉลี่ยสูงกวา 4.00 ในทุกฟงกชั่น 

มาริสา  วินิจเขตคํานวณ (2556) ศึกษาเรื่องการพัฒนาคลังจัดเก็บเอกสารสถาบันแบบเปด
ของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือพัฒนาคลังจัดเก็บเอกสารพัฒนาคลังจัดเก็บ
เอกสารสถาบันแบบเปด ใหเปนศูนยกลางการจัดเก็บและเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ตาง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใหสาธารณะสามารถเขาถึงไดอยางเสรี มี
ข้ันตอนในการจัดตั้งคลังจัดเก็บฯ ดังนี้ สํารวจความเปนไปไดและความตองการในการจัดตั้งคลัง
จัดเก็บฯ คัดเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะสม ทดลองระบบ จัดการโปรแกรมใหรองรับการเปนคลังจัดเก็บ
เอกสาร กําหนดนโยบาย กําหนดรูปแบบการลงรายการเมทาดาทา รวบรวมเอกสาร จัดเก็บเปน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส นําเขาเอกสารสูคลังจัดเก็บ ทดสอบการนําเขา และประเมินผลความพึงพอใจ 
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ผลจากการศึกษาพบวาผูบริหาร อาจารย และบรรณารักษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ยังขาดความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเขาถึงแบบเปดและคลังจัดเก็บเอกสารแบบเปดแตตระหนักถึง
ประโยชนในการจัดทําคลังจัดเก็บเอกสารและเห็นวาควรมีคลังจัดเก็บเอกสารสถาบันแบบเปดเพ่ือ
เผยแพรองคความรูของคณะ ผลการพัฒนาคลังจัดเก็บสารสนเทศ ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรมรหัสเปดดรู
พอล โดยกําหนดใชสัญญาอนุญาตครีเอทีฟ คอมมอนสซ่ึงกําหนดสิทธิการนําไปใชตามท่ีผูแตงเจาของ
ผลงานกําหนด สามารถจัดเก็บเอกสาร ไดแก บทความวิจัยและวิชาการ งานวิจัย เอกสารประกอบคํา
สอน เอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบไฟลพีดีเอฟ สามารถสืบคนโดยใชคําสําคัญ ชื่อเรื่อง ชื่อผู
แตง หัวเรื่อง สาขาวิชา และปท่ีพิมพและสามารถจํากัดการสืบคนตามประเภทเอกสาร สําหรับการ
ประเมินผลความพึงพอใจการใชคลังจัดเก็บเอกสารท่ีพัฒนา พบวาผูใชท้ัง  4 กลุม คืออาจารย 
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคลากรของคณะ และบุคคลท่ัวไป มีความพึงพอใจในการใชงานคลังจัดเก็บ
เอกสารในระดับมากและเห็นวาคลังจัดเก็บเอกสารใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ภัศรา อินทรเล็ก (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบคลังสารสนเทศผลงานนักศึกษา คณะดุ
ริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบ
คลังสารสนเทศ ผลงานนักศึกษาวิชาโครงการพิเศษของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร 2) ประเมิน
ประสิทธิภาพและ ความพึงพอใจผูใชระบบคลังสารสนเทศผลงานนักศึกษาวิชาโครงการพิเศษของ
นักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  คลังสารสนเทศจะเปนแหลงรวบรวมเอกสาร
วิชา โครงการพิเศษ ซ่ึงนักศึกษาผูท่ีเปนเจาของผลงานสามารถนําผลงานของตนเองเขาสูระบบผาน 
โปรแกรม การสืบคนขอมูลและการเขาถึงเอกสารฉบับเต็มจะถูกกําหนดขอบเขตตามสิทธิ์ของผูใช เพ่ือ
ความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูล ผูวิจัยพัฒนาระบบโดยเลือกใชโปรแกรม Yii Framework  เปน
ซอฟตแวรแบบเปดเผยรหัส ใชภาษาสคริปต PHP และฐานขอมูล MySQL  ประเมินประสิทธิภาพจาก
การประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 3 กลุม คือ นักศึกษา อาจารยผูสอนรายวิชาโครงการพิเศษ 
และเจาหนาท่ี ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ผลจากการวิจัยพบวา การประเมินประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจของผูใชตอระบบในระดับมาก 

หทัยรัตน เอมเจริญ (2551) ศึกษาระบบคลังปญญาสมุนไพรไทยบน iPhone ซ่ึงเปนคลัง
ปญญาเฉพาะสาขาวิชา (Subject-based repository) มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบคลังปญญา
สมุนไพรไทยบน iPhone เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใช iPhone ท่ีสนใจศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
สมุนไพรไทย การทดสอบความพึงพอใจของระบบโดยใชแบบสอบถาม  ซ่ึงมีผูใชงานแบงออกเปน 2 
กลุม คือ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน และผูใชงานท่ัวไป จํานวน 15 คน โดยผลท่ีไดจากการประเมิน
ความพึงพอใจโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 ในดานความสามารถของระบบตรงกับความ
ตองการของผูใชงาน ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ซ่ึงแสดงถึงความพอพอใจการใชงานอยูในระดับดี 4.2.2 
ดานความถูกตองและประสิทธิภาพ (Function Test) ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ซ่ึงแสดงถึงความพอ
พอใจการใชงานอยูในระดับดี  ดานความสะดวกและงายตอการใชงานระบบ (Usability Test) ได
คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 ซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจการใชงานอยูในระดับดี  ดานความเร็วในการใชงาน
ของระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 ซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจการใชงานอยูในระดับดี  ดานความ
ปลอดภัยในการใชงานของระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจการใชงานอยูใน
ระดับดี 

Inefuku (2013) ศึกษาเรื่อง Whatever happened to art and design?  Using archival 
practice to manage the impact of academic restructuring on institutional repositories 
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พบวา คลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึนในมหาวิทยาลัยสวนใหญจัดชองทางการสืบคนสารสนเทศใหสอดคลอง
กับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดแก คณะวิชาตาง ๆ ศูนย สถาบันการวิจัย และสํานักงานบริหาร 
เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงสารสนเทศ แตเม่ือใดมหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสรางของหนวยงาน
ทางวิชาการยอมทําใหเกิดผลกระทบกับคลังปญญา เนื่องจากชองทางการเขาถึงคลาดเคลื่อน ไม
สอดคลองกับโครงสรางหนวยงานท่ีปรับเปลี่ยนใหมของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาแนวคิด
จากการจัดการเอกสารจดหมายเหตุเพ่ือนํามาประยุกตใชกับการจัดการโครงสรางองคกรของคลัง
ปญญาตลอดจนชุมชนภายในคลังปญญา  

Oladokun (2015) ศึกษาเรื่อง Scholarly communication in a digital environment 
: populating the institutional repository of the University of Botswana พบวา ในขณะท่ี
แนวโนมการจัดตั้งคลังปญญากําลังเปนท่ีนิยมอยางแพรหลายในวงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ท่ัวโลก เนื่องจากสามารถตอบสนองวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีตองการแสดงถึงความเปนเลิศทาง
วิชาการ  แตคลังปญญาของมหาวิทยาลัยชื่อ UB Research, Innovation and Scholarship 
Archive (UBRISA) ซ่ึงนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการระบบคลังปญญา กลับประสบ
ความลมเหลวในการดําเนินงานเนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยไมสนใจนําผลงานวิชาการของตน
เขาในระบบ ทําใหผลงานวิชาการท่ีเผยแพรบนคลังปญญามีจํานวนนอยมากท้ังท่ีกอตั้งมานาน 4 ป
แลว  บทความนี้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขใหคลังปญญาสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ใหมีการเซ็นสัญญารายประหวางบุคลากรท่ีทําผลงานทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการดําเนินการของคลังปญญาแกบุคลากร 
ปรับปรุงข้ันตอนการบันทึกขอมูลและการอัพโหลดขอมูลใหงายข้ึน และการตรวจสอบความถูกตอง
กอนนําข้ึนเผยแพร ฯลฯ 

Pai and Parmar (2014) ศึกษาเรื่อง Manipal University digital repository: a study 
พบวา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอ้ือใหหองสมุดดําเนินการจัดเก็บและ
จัดเตรียมสารสนเทศอยางเปนระบบ  มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาตางก็จัดตั้งคลังปญญาเพ่ือ
รวบรวมและสงวนรักษาผลงานทางวิชาการของบุคลากรและคณาจารยในรูปแบบดิจิทัล โดย
มอบหมายใหหองสมุดเปนผูดูแลรับผิดชอบ Manipal University (MU) ประเทศอินเดีย จัดเก็บ
เอกสารและผลงานทางวิชาการหลายประเภท ท้ังท่ีเปนเอกสารการประชุม บทความวารสาร วีดิโอ
บันทึกคําบรรยายการสอน สไลดจาก Powerpoint ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน หนังสือ 
สิทธิบัตร และเอกสารอ่ืนๆ ไวในคลังปญญาของมหาวิทยาลัย โดยใชซอฟตแวร EPrint ในการจัดการ
ระบบ ขอเสนอแนะท่ีสามารถนํามาใชในการปรับปรุงคลังปญญาใหเขมแข็ง เพ่ือเผยแพรคลังปญญา
ของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจัก ซ่ึงสามารถนําไปประยุกตใชกับคลังปญญาของสถาบันอ่ืน ๆ ได 

Kim H. H. และ Kim Y. H. (2006)  ได ทําวิจัย เรื่ อง  “An evaluation model for the 
National Consortium of Institutional Repositories of Korean Universities”  โ ด ย มี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบสําหรับโครงการจัดตั้งภาคีสมาชิก (Consortium) คลังปญญาแหง
ประเทศเกาหลีชื่อ “dCollection” โดยมีคลังปญญามหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี 40 แหงเปน
สมาชิก ในการสรางรูปแบบ (Model) ดําเนินการวิจัยเปน 2 ข้ันตอน ไดแก 1) การสรางรูปแบบ 
ประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานจากทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับหองสมุด
ดิจิทัลและคลังปญญาของหองสมุดมหาวิทยาลัย เพ่ือสรางกรอบแนวคิด 4 ดานคือ ดานเนื้อหา ดาน
ระบบและเน็ตเวิรค ดานการใชและผูใช ดานการจัดการและนโยบาย และ 34 ตัวบงชี้ 2) การ
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ตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของรูปแบบ 3 วิธีการ คือ การใชเทคนิคการวิจัยแบบเดล
ฟาย (Delphi technique) การศึกษาขอมูลจากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิและการทดลองใช
รูปแบบ (Simulatest test) ผลการวิจัยพบวา สามารถจัดตั้งภาคีสมาชิก (Consortium) คลังปญญา
แหงประเทศเกาหลี และใชรูปแบบเปนแนวทาง (Guideline) ท่ีดีสําหรับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ
และท่ัวโลกท่ีตองการจัดตั้งคลังปญญาหรือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานคลังปญญาท่ีมีอยูแลว  ทําให
นักวิชาการมีอิสระท่ีจะแบงปนและเผยแพรผลงานทางวิชาการ ผูใชสามารถเขาถึงผลงานทางวิชาการ
ไดอยางเสรีดวยระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพพรอมท้ังสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 

Armstrong (2014) ไดทําวิจัยเรื่อง “Institutional repository management models 
that support faculty research dissemination” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารูปแบบท่ีคลังปญญา
นํามาใชในการจัดบริการเผยแพรงานวิจัยของอาจารยและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผลการวิจัย
พบวา คลังปญญาสามารถจัดบริการใหมๆ เพ่ือเติมเต็มการเผยแพรผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย
ไดเกินกวามาตรฐานเดิมท่ีหองสมุดเคยทํามา เชน จัดทําเว็บเพจจัดแสดงผลงานทางวิชาการของ
อาจารยแตละคน (Selected works sites) ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับชีวประวัติ รางวัล ความ
เชี่ยวชาญและผลงาน วิชาท่ีสอน และลิงคกับแหลงภายนอกท่ีเก่ียวของ รวมท้ังภาพถายอาจารย เพ่ือ
เพ่ิมคุณคาสารสนเทศดิจิทัลใหลึกซ้ึงกวาแคการเผยแพรผลงานทางวิชาการอยางเดียว นอกจากนั้น
ยังใหตัวอยางบริการใหมๆ เพ่ิมเติม เชน บริการท่ีปรึกษาดานลิขสิทธิ์และการพิมพ (Copyright and 
publishing consultation) บริการสํานักพิมพท่ีหองสมุด (Library-based publishing) บริการเก็บ
สถิติการใชผลงานทางวิชาการ (Publication and usage data services) ท้ังดาวนโหลดและอัพ
โหลดของอาจารยแตละคนสงใหคณะวิชาและมหาวิทยาลัย 

คําสําคัญ (keywords)  

คลังปญญามหาวิทยาลัย / คลังสถาบัน / ภูมิปญญามหาวิทยาลัย / ภูมิปญญาสถาบัน 
Intellectural depository/Institutional depository/ Digital depository/ University 
depository / IR  
 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอที่ใชในการวิจัย (List of symbols and 
abbreviations) 

          คํายอ         หมายถึง 
จฬ.   สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มทส.   ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มม.   หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
มศว.   สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
จปภ.   คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถ.   คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร   
บค.   คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มศ.   คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หส.   หอสมุดสาขา วังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
บฑ.   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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หศ.   หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กก.   กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กบ.    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร   
CREATION Model รูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย 
    ศิลปากร หมายถึง รูปแบบ/วิธีการหรือกระบวนการท่ีผาน 

การศึกษาวาสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือสรางคลัง 
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย ศิลปากร  มีองคประกอบยอยดังนี้ คือ 

C   Content of Silpakorn University Repository  
                      (เนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล) 
RE   Retrieve and results (การคนคืนและการแสดงผล) 
A   Authorization by Owner Rights and Silpakorn University  

Community (การกําหนดสิทธิ์ โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

T     Technology for Repository (เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลัง 
ปญญา)   

 I   Identity of Silpakorn University (อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
ศิลปากร) 

 O   Open Access (การเขาถึงแบบเสรี) 
 N   Needs of Silpakorn University Community (ความตองการ 

ของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร)   
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เนื้อเรื่อง 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ คณะผูวิจัยไดวิเคราะหเปนกรอบแนวคิด

ในการวิจัยประกอบดวย ผูใชคลังปญญา ผูปฏิบัติงานดานคลังปญญา  ผูจัดทําผลงานทางวิชาการ 
สภาพการณจัดเก็บผลงานทางวิชาการ การจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย  แนวปฏิบัติท่ีดีในการ
จัดการคลังปญญา ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคลังปญญา และตนแบบการจัดการคลังปญญา
ดิจิทัลมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังแผนภูมิท่ี 1 
กรอบแนวความคิดของแผนงานวิจัย 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 
R&D) ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ คือ 1) ข้ันตอนท่ี  1 การวิจัย (Research: R1) 
เพ่ือศึกษาและวิเคราะหขอมูล 2) ข้ันตอนท่ี 2  การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบ
และพัฒนา (Design and Development : D and D) เครื่องมือเพ่ือการวิจัย 3) ข้ันตอนท่ี 3 การ
วิจัย (Research :R2) เปนการทดลองใชรูปแบบ 4) ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) 
เปนการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation : E) ดังแผนภูมิท่ี 2 

ตนแบบการจัดการ 
คลงัปญญาดิจิทัล 

มหาวิทยาลัย
 

แนวคิดท่ีเก่ียวของ 
-แนวคิดเก่ียวกับคลัง
ปญญาและการจัดการคลัง
ปญญา 
-แนวคิดมาตรฐานเมทาดา
ตา (Metadata) ท่ีใชใน
การลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล 
-แนวคิดซอฟทแวรท่ีใชใน
ระบบจัดการคลังปญญา  
-แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัติ
ท่ีดี 

 

ผูมีสวนไดสวนเสียกับคลัง
ปญญา 
- ผูใช 
- ผูปฏิบัติงาน 
- ผูจัดทําผลงานทาง

 

-ศึกษาสภาพการณการ
จัดการ 
ผลงานทางวิชาการและ
สภาพการจัดการคลัง
ปญญา  

แนวปฏิบัติท่ีดีการ
จัดการคลังปญญา 
 
 

ขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา

 

รางรูปแบบการจัดการ 
คลังปญญาดิจิทัล 

การทดลองใชรูปแบบ 
การจัดการ 

คลังปญญาดิจิทัล 

การประเมินผลและ
การปรับปรุงรูปแบบ

การจัดการ 
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สรุปข้ันตอนดําเนินการวิจัย 
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลท่ีได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-การอบรมการใชคลังปญญาดิจิทัล  
-การทดลองใชคลังปญญาดิจิทัล 
-การเก็บขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

- ไดผลการทดลองใช 
- ไดขอมูลเชิงปริมาณ 

-การประเมินการใชและความพึงพอใจของ
ผูมีสวนไดสวนเสียตอรูปแบบการจัดการ
คลังปญญาดิจิทัล 
-การพิจารณาขอเสนอแนะ 
-การปรับปรุงและการพัฒนาคลังปญญาให
ตรงกับความประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

-ไดผลประเมินการใชและความ
พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย
รูปแบบการจัดการคลังปญญา 
- ไดขอเสนอแนะ 
- ไดตนแบบการจัดการคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย

 

ขั้นตอนท่ี 1 : การวิจัย 
(R1) การศึกษาและ
วิเคราะห  

-การศึกษาเอกสาร/งานวิจัย 
-ศึกษาดูงานการจัดการคลงัปญญาของมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ 
–ศึกษาสภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการ
และความตองการคลังปญญาของประชาคม 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 
-ศึกษาความตองการรูปแบบคลังปญญาที่ประชาคม
ศิลปากรพึงประสงค    

การสรุปผลการวิจัย   

 

-ไดแนวปฏิบัติท่ีดีการจัดการคลัง
ปญญา 
-ไดทราบสภาพการณของการ
จัดการผลงานทางวิชาการและ
ความตองการรูปแบบคลังปญญา 

ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนา 
(D1) การออกแบบและ
พัฒนา   

-การออกแบบรูปแบบการจัดการคลัง
ปญญาดิจิทัล 
-การพัฒนานวัตกรรม/เครื่องมือและการ 
Try Out เครื่องมือ 
-การปรับปรุงเครื่องมือ  
-การรับรองรูปแบบโดยการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรปแบบ 

 

- รางรูปแบบคลังปญญา 
- DSpace และเมทาดาทา 
- เครื่องมือการวิจัย  

-การวิเคราะหผลการพัฒนารูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัลเพ่ือจัดทํารูปเลม   

 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิจัย (R2) 
การทดลองใชรูปคลัง
ปญญาดิจิทัล   

 

ขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา 
(D2)  ประเมินและปรับปรุง
รูปแบบคลังปญญาดิจิทัล   

 

-รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

 

แผนภูมิท่ี 2 สรุปข้ันตอนการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. การประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร อยูใน

ระดับมาก 
 

รูปแบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : 

R&D) มีข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 
 

ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) การศึกษาและวิเคราะหขอมูล  
ข้ันตอนนี้เปนการศึกษาขอมูลเก่ียวกับคลังปญญาและการจัดการคลังปญญา สภาพการณการ

จัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของ
ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ดานคลังปญญาและการจัดการคลังปญญาเปนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานการจัดการคลังปญญา 
ในดานลักษณะของคลังปญญา นโยบายการจัดการคลังปญญา ทรัพยากรสารสนเทศ มาตรฐานเมทา
ดาตาท่ีใชในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ อุปกรณและเทคโนโลยีในการบริการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การใหบริการ การดําเนินงานคลังปญญาของหองสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทย จํานวน  4 แหง และแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี  

ดานสภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงานท่ีตั้ งอยู ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป หอสมุดสาขา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัย หอ
ศิลป กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา เปนการศึกษาเก่ียวกับการจัดการผลงานทาง
วิชาการในดาน นโยบายและแผน วิธีการจัดเก็บ ระบบการจัดเก็บ สถานท่ีจัดเก็บ ปญหาและอุปสรรค
ในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ และแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี  

ดานความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการจัดต้ังคลังปญญาสถาบันและรูปแบบคลังปญญาของ
นักศึกษา อาจารย ขาราชการและพนักงาน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ พึงประสงค 

เครื่องมือท่ีใชในข้ันตอนท่ี  1 ไดแก การวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม  
วิธีดําเนินการ มีดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของคลังปญญาและการจัดการคลังปญญา 
2. ศึกษาดูงานการจัดการคลังปญญาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ จํานวน 4 แหง เก็บขอมูล

ดวยการสัมภาษณผูบริหารและผูรับผิดชอบในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยไปศึกษาดูงาน  
3. ศึกษาสภาพการณในการจัดการผลงานทางวิชาการของหนวยงานท่ีตั้งอยู ใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณผูบริหารและผูรับผิดชอบในการจัดการ
ผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงานศิลปากร วังทาพระ 

4. ศึกษาความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร
พึงประสงค เก็บขอมูลดวยแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางในข้ันตอนท่ี 1 
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ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ นักศึกษา อาจารย ขาราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท่ีสังกัดในคณะวิชา/หนวยงานเฉพาะท่ีตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ในป 
2558 จํานวน 9 หนวยงาน ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 868 คน   
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 920 คน คณะโบราณคดี จํานวน 1,298 คณะมัณฑนศิลป จํานวน 
1,461 คน หอสมุดสาขา วังทาพระ จํานวน 20 คน  บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน  11 คน หอศิลป จํานวน 
17 คน กองกิจการนักศึกษา จํานวน 8 คน  และกองบริการการศึกษา จํานวน 14 คน รวม 4,617 คน   

กลุมตัวอยาง กําหนดจํานวนกลุมตัวอยางโดยการใชตารางสําเร็จรูปของ  Krejcie & 
Morgan (1970 : 608) คาความเชื่อม่ันอยูท่ีรอยละ 95 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 354 คน ใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบชั้นภูมิตามสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ในแตละชั้นภูมิของ
คณะวิชา/หนวยงาน สุมตามสัดสวน ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี  1 ประชากรและกลุมตัวอยางนักศึกษา อาจารย ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

ท่ี คณะวิชา/หนวยงาน ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ  

868 67 

2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร   920 71 
3 คณะโบราณคดี 1,298 100 

4 คณะมัณฑนศิลป 1,461 112 

5 หอสมุดสาขา วังทาพระ 20 2 

6 บัณฑิตวิทยาลัย 11 1 

7 หอศิลป 17 1 

8 กองกิจการนักศึกษา 8 1 

9 กองบริการการศึกษา  14 1 

 รวม 4,617 354 
 
ผูใหขอมูลหลักในข้ันตอนท่ี 1  
ผูใหขอมูลหลัก (Key Information) การวิจัยครั้งนี้กําหนดผูใหขอมูลหลักโดยการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือกจากบุคลากรของหนวยงานท่ีผูวิจัยไปศึกษาดูงานการ
จัดการคลังปญญาสถาบัน บุคลากรของคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ จํานวน
รวม  26 คน  ใชวิธีการสัมภาษณเพ่ือศึกษาขอมูลการจัดการคลังปญญา การจัดการผลงานทาง
วิชาการ และแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี ประกอบดวย 

1. ผูบริหารและผูรับผิดชอบในการจัดการคลังปญญาหนวยงานท่ีผูวิจัยไปศึกษาดูงาน
การจัดการคลังปญญาสถาบัน เพ่ือสัมภาษณเก่ียวกับการจัดการคลังปญญาของสถาบันและแนวคิด
เก่ียวกับการจัดการคลังปญญาดิจิทัลท่ีดี จํานวน 13 คน 
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2. ผูบริหารและผูรับผิดชอบในการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน
ท่ีตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป หอสมุดสาขา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัย หอ
ศิลป กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา เพ่ือสัมภาษณเก่ียวกับการจัดการผลงานทาง
วิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน และแนวคิดเก่ียวกับการจัดการคลังปญญาดิจิทัลท่ีดี จํานวน 18 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือสําหรับการวิจัยใชเครื่องมือเชิงปริมาณเพ่ือศึกษาขอมูลการจัดการคลังปญญา 

สภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการ  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี ความ
ตองการจัดตั้งคลังปญญาสถาบันและรูปแบบคลังปญญาของนักศึกษา อาจารย ขาราชการและ
พนักงาน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ พึงประสงค ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม  

การสรางเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม โดยผูวิจัยใชแบบ
สัมภาษณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย การจัดการผลงานทางวิชาการ  
และแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี สวนแบบสอบถามใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
ความตองการจัดตั้งคลังปญญาและรูปแบบคลังปญญาของนักศึกษา อาจารย ขาราชการและพนักงาน 
ของมหาวทิยาลัยศิลปากร วังทาพระ พึงประสงค การสรางเครื่องมือมีวิธีดําเนินการ ดังนี้   

ก. การสรางแบบสัมภาษณ  
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสัมภาษณ โดยแบงออกเปน 2 ชุด คือ 

1. แบบสัมภาษณบุคลากรของหนวยงานท่ีผูวิจัยไปศึกษาดูงานการจัดการคลังปญญา
มหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษาขอมูลการจัดการคลังปญญา และแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลัง
ปญญาท่ีดี แบบสัมภาษณบุคลากรในกลุมนี้ แบงออกเปน 2 ชุดยอย ตามประเภทของผูใหสัมภาษณ 
ไดแก  

1.1 แบบสัมภาษณผูบริหารหองสมุดท่ีมีการจัดทําคลังปญญาของมหาวิทยาลัย ราง
แนวทางการสัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสมัภาษณ  และตอนท่ี 
2 การจัดการคลังปญญาสถาบัน สอบถามถึงนโยบายการจัดการคลังปญญา งบประมาณ ปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน แนวทางการพัฒนาและจัดการคลังปญญาสถาบันในอนาคต และแนว
ปฏิบัติท่ีดีสําหรับการจัดการคลังปญญา  

1.2 แบบสัมภาษณผูปฏิบัติงานการจัดการคลังปญญาของมหาวิทยาลัย รางแนวทาง
การสัมภาษณแบงออกเปน  3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ ตอนท่ี 2 การจัดการ
คลังปญญาสถาบัน สอบถามถึงระบบและโครงสรางในการดําเนินงานคลังปญญา ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีนํามาจัดเก็บ โปรแกรมและฮารดแวรท่ีใชในการจัดการคลังปญญา ข้ันตอนและวิธีการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  มาตรฐานการลงรายการเมทาดาทา การกําหนดสิทธิ์ดานตาง ๆ 
ผูใชบริการ การสืบคนและการแสดงผลการสืบคน การสํารองขอมูล การประชาสัมพันธ และแนว
ปฏิบัติท่ีดีสําหรับการจัดการคลังปญญา ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการคลังปญญา
สถาบัน 

2. แบบสัมภาษณบุคลากรของคณะวิชา/หนวยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
เพ่ือศึกษาขอมูลสภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการ และแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลัง
ปญญาท่ีดี แบบสัมภาษณบุคลากรในกลุมนี้ แบงออกเปน 2 ชุดยอย ตามเนื้อหาของการสัมภาษณ โดย
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แบบสัมภาษณท้ัง 2 ชุดยอยนี้ใชสัมภาษณท้ังผูบริหารและผูรับผิดชอบการจัดการผลงานทางวิชาการ
ดวยเนื้อความเดียวกัน ไดแก  

2.1 แบบสัมภาษณสภาพการณในการจัดการผลงานทางวิชาการ รางแนวทางการ
สัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ และตอนท่ี 2 การจัดเก็บ
ผลงานทางวิชาการในคณะวิชา/หนวยงาน สอบถามถึงนโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ การ
วางแผนท่ีจะจัดเก็บและใหบริการผลงานทางวิชาการ ระบบ/วิธีการจัดเก็บรวบรวมผลงานทาง
วิชาการ สถานท่ีจัดเก็บผลงานทางวิชาการ บุคลากรผูรับผิดชอบโดยตรง ปญหาและอุปสรรคในการ
รวบรวมและจัดเก็บผลงานทางวิชาการ และขอเสนอแนะเก่ียวกับการรวบรวมและจัดเก็บผลงานทาง
วิชาการอยางไร 

2.2 แบบสัมภาษณแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี รางแนวทางการ
สัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ และตอนท่ี 2 แนวคิด
รูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดีสอบถามถึงนโยบายการจัดการคลังปญญาท่ีควรกําหนด การจัดสรร
งบประมาณ คณะทํางานผูรับผิดชอบ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีควรนํามาจัดเก็บ  วิธีการในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ  ประเภทของผูใชบริการและการกําหนดสิทธิ์การเขาถึง การแบงหมวดหมู  
ขอมูลท่ีตองการในหนาจอการแสดงผลการสืบคน กําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม การกําหนดการ
แสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ ขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีควรมี ไดแก รายชื่อนักวิชาการจําแนกตามความ
เชี่ยวชาญแตละดาน  จุดเดนท่ีควรมีของคลังปญญา มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เก่ียวกับแนวทางการจัดทําคลังปญญาท่ีดี 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ 
คณะผูวิจัยใชการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความ

เหมาะสมของภาษาท่ีใช (Wording) ใหมีความถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย กอน
นําไปใชในการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักและกลุมตัวอยาง ผูตรวจสอบคือผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการคลังปญญา จํานวน 3 คน (รายชื่อในภาคผนวก) เปนผูพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนื้อหา ใหมีความถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย  โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาลงความเห็นและให
คะแนน ดังนี้ 

    +1    เม่ือแนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย 
      0    เม่ือไมแนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย 
     -1    เม่ือแนใจวาคําถามไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย 

หลังจากนั้นนําคะแนนท่ีไดในแตละขอมาแทนสูตรดังนี้ (Hemphill and Westie, 1950 : 
325-342) 

 IOC  = ∑𝑅𝑅𝑁𝑁  

เม่ือ    IOC หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการ
วิจัย 

         R    หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอเนื้อหาท้ังหมด 
         N    หมายถึง   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
ถาคาดัชนี IOC ท่ีคํานวณไดมีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไปหมายความวาคําถามนั้นมีความสอดคลอง

กับวัตถุประสงคและเนื้อหาท่ีจะวัด แตถาคําถามขอใดมีคาดัชนีต่ํากวา 0.50 คําถามขอนั้นจะถูกตัด
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ออกไป และปรับปรุงแกไขรายละเอียดของคําถามใหมีความชัดเจนสามารถสื่อความไดงาย ไดคา IOC 
ระหวาง .67-1.00 

ข. การสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถาม จํานวน  1 ชุด เพ่ือศึกษา
ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรพึงประสงค แบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ คือ  

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม และการใชงานระบบอินเตอรเน็ต
ลักษณะจํานวน 5 ขอ คําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) และคําถามปลายเปด  

ตอนท่ี 2 ความตองการและรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สอบถามถึงความตองการและรูปแบบท่ีตองการในดานตาง ๆ ไดแก ดานทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ตองการใหจัดเก็บ ดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ในการ
เขาใชคลังปญญาดิจิทัล การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม  ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดานความตองการการจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ลักษณะคําถามเก่ียวกับรูปแบบเปนแบบตรวจสอบรายการ (check list) และใหระบุระดับความ
ตองการแบบมาตรสวนประมาณคา  (Rating Scales) 5 ระดับ โดยการกําหนดความหมายคะแนน
ของตัวเลือกในแบบประเมินแตละขอ ดังนี้ 
 ระดับ   5        หมายถึง         ความตองการระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ   4        หมายถึง         ความตองการระดับมาก 
 ระดับ   3        หมายถึง         ความตองการระดับปานกลาง 
 ระดับ   2        หมายถึง         ความตองการระดับนอย 
 ระดับ   1        หมายถึง         ความตองการระดับนอยท่ีสุด 
  ตอนท่ี  3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด   
 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 
คณะผูวิจัยใชการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) และความ

เหมาะสมของภาษาท่ีใช (Wording) ใหมีความถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย กอน
นําไปใชในการเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลักและกลุมตัวอยาง ผูตรวจสอบคือผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการคลังปญญา จํานวน 3 คน (รายชื่อในภาคผนวก) เปนผูพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรง
ของเนื้อหา ใหมีความถูกตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย  โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาลงความเห็นและให
คะแนน ดังนี้ 

    +1    เม่ือแนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย 
      0    เม่ือไมแนใจวาคําถามมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย 
     -1    เม่ือแนใจวาคําถามไมมีความสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย 

หลังจากนั้นนําคะแนนท่ีไดในแตละขอมาแทนสูตรดังนี้ (Hemphill and Westie, 1950 : 
325-342) 

 IOC  = ∑𝑅𝑅𝑁𝑁  

เม่ือ    IOC หมายถึง   ดัชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการ
วิจัย 
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         R    หมายถึง   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอเนื้อหาท้ังหมด 
         N    หมายถึง   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
ถาคาดัชนี IOC ท่ีคํานวณไดมีคาตั้งแต 0.5 ข้ึนไปหมายความวาคําถามนั้นมีความสอดคลอง

กับวัตถุประสงคและเนื้อหาท่ีจะวัด แตถาคําถามขอใดมีคาดัชนีต่ํากวา 0.50 คําถามขอนั้นจะถูกตัด
ออกไปและปรับปรุงแกไขรายละเอียดของคําถามใหมีความชัดเจนสามารถสื่อความไดงาย ไดคา IOC 
ระหวาง .67-1.00 

นอกจากนี้ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใช (try 
out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 ชุด และนํามาคํานวณคาความเชื่อม่ัน
โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เพ่ือหาความเชื่อม่ัน
ของเครื่องมือ (reliability) ของแบบสอบถาม  

จากสูตรการคํานวณ         α = 𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�1 − ∑𝑆𝑆𝑖𝑖
2

𝑆𝑆𝑡𝑡2
� 

เม่ือ  α    แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
 N แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม 

 ∑s2
i แทน ผลรวมของคาคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

 s2
t แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

จากการคํานวณไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ .924 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลดวยแบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณบุคลากรของหนวยงานท่ีไปศึกษาดูงานการ

จัดการคลังปญญาสถาบัน และบุคลากรของคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
โดยการเลือกแบบเจาะจงจากกลุมผูใหขอมูลหลัก จํานวนรวม  31 คน  ดําเนินการดังนี้ คือ 

1. ผูวิจัยใชวิธีโทรศัพทไปยังผูบริหารหรือผูรับผิดชอบการจัดการคลังปญญา/การจัดการ
ผลงานทางวิชาการของแตละหนวยงานเพ่ือแนะนําตนและกระบวนการวิจัย  ขอความอนุเคราะหไป
ศึกษาดูงาน  เชิญชวนเขารวมโครงการเปนผูใหขอมูลดวยความสมัครใจ พรอมท้ังนัดหมายวันเวลา
และสถานท่ีท่ีหนวยงานสะดวกใหผูวิจัยไปศึกษาดูงาน   

2. ทําหนังสือขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานและรายการสัมภาษณไปยังหนวยงาน
เพ่ือใหหนวยงานพิจารณากอนตัดสินใจเขารวมโครงการ  รวมท้ังแจงบุคลากรท่ีเก่ียวของและสมัครใจ
เปนผูเขารวมวิจัยทราบและจัดเตรียมขอมูลเพ่ือการสัมภาษณ 

3. ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณตามวันเวลาท่ีนัดหมาย แจกแบบความยินยอมแก
อาสาสมัครท่ียินดีเขารวมโครงการ และจดบันทึกขอมูลการสัมภาษณ 
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การเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 
ผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลดวยการแจกแบบสอบถามแกนักศึกษา อาจารย ขาราชการ 

และพนักงานมหาวิทยาลัย ท่ีสังกัดในคณะวิชา/หนวยงานเฉพาะท่ีตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วัง
ทาพระ ตามกลุมตัวอยางท่ีกําหนด จํานวน  354 ชุด ดําเนินการดังนี้ คือ 

1. ผูวิจัยทําหนังสือแจงไปยังผูบริหารของแตละคณะวิชา/หนวยงานท่ีตั้ งอยู ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  เพ่ือประชาสัมพันธถึงการทําวิจัย ประโยชนท่ีประชาคมศิลปากรจะ
ไดรับจากการทําวิจัย และเชิญชวนใหบุคลากรของคณะวิชา/หนวยงานเขารวมเปนผูรวมวิจัยโดย
ความสมัครใจ  

2. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและแบบความยินยอมแกกลุมตัวอยางท่ียินดีเขา
รวมโครงการดวยตนเองในหอสมุดสาขา วังทาพระ และคณะวิชา/หนวยงาน 

3. ผูวิจัยตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถามทีไดรับคืนกอนการนําไปวิเคราะห

ขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยไดนําขอมูลจากแบบสัมภาษณและแบบสอบถามท่ีรวบรวมมาวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร (SPSS) โดยใชวิธีการทางสถิติ ดังนี้ 
1. การวิเคราะหการศึกษาดูงานการจัดการคลังปญญาของมหาวิทยาลัยและการ

วิเคราะหการศึกษาศึกษาสภาพการณในการจัดการผลงานทางวิชาการของหนวยงานท่ีต้ังอยูใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถ่ี และคารอยละ 
จากนั้นจึงนําเสนอในลักษณะตารางและการบรรยายความ 

2. การวิเคราะหความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีประชาคม มหาวิทยาลัย
ศิลปากรพึงประสงค  ใชวิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคาเอฟ ทดสอบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ จากนั้นจึงนําเสนอในลักษณะตาราง
และการบรรยายความ แลวนําคาเฉลี่ยมาแปลความตามเกณฑ ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน 
คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 - 5.00   คะแนน ความตองการระดับมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49   คะแนน ความตองการระดับมาก 
2.50 - 3.49   คะแนน ความตองการระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49   คะแนน ความตองการระดับนอย 
1.00 - 1.49   คะแนน ความตองการระดับนอยท่ีสุด 

3. การวิเคราะหคําถามปลายเปดใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
 

คณะผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี  1 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับคลังปญญาและ
การจัดการคลังปญญา สภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน ความ
ตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี  2 สรุปข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและการวิเคราะห 
 วัตถุประสงค  วิธีการ กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ/สถิติ 

1. ศึกษาขอมูล
เก่ียวกับคลังปญญา 

ศึกษาแนวคิดและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เอกสาร/งานวิจัย การวิเคราะห
การศึกษาเอกสาร 
 

2.ศึกษาสภาพการณ
การจัดการคลัง
ปญญาใน
มหาวิทยาลัย 4  และ
สภาพการณการ
จัดการผลงานทาง
วิชาการของคณะวิชา 

เก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการสัมภาษณ
ผูเก่ียวของ 

ผูใหขอมูลหลัก 
บุคลากรของ
หนวยงานท่ีผูวิจัยไป
ศึกษาดูงานการ
จัดการคลังปญญา
สถาบัน บุคลากรของ
คณะวิชา/หนวยงาน 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ 
จํานวนรวม  26 คน   

แบบสัมภาษณ 4 ชุด 
สถิติ ท่ีใช คือความถ่ี
และรอยละ 

3. ศึกษาความ
ตองการและรูปแบบ
คลังปญญาดิจิทัลของ
ประชาคม 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. ศึกษาความ
ตองการและรูปแบบ
คลังปญญาดิจิทัลของ
ประชาคม 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

กลุมตัวอยางของ
นักศึกษา อาจารย 
ขาราชการ และ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย ท่ีใน
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ 
จํานวน  354 คน 

แบบสอบถาม 354 
ชุด สถิติท่ีใชคือ
ความถ่ีและรอยละ 
คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
F-test  ทดสอบรายคู
ดวยวิธีเชฟเฟ 

 
ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design 

and Development : D and D)  
ข้ันตอนนี้เปนการนําผลวิเคราะหขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มากําหนดและออกแบบรูปแบบท่ี

เหมาะสมตอการพัฒนาและจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
วิธีดําเนินการ มีดังนี้ คือ 

1. นําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มาวิเคราะหรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2. สรางรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. รับรองรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
4. ดําเนินการพัฒนาคลังปญญา ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรตามรูปแบบการจัดการ

คลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการคลังปญญา จํานวน  3 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ จํานวน  2 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน  5 คน (รายชื่อในภาคผนวก) 
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เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหรูปแบบการพัฒนาและจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และตนแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้ 
1. รูปแบบการพัฒนาและจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรตนแบบ ท่ี

นําไปใชในการดําเนินการสรางคลังปญญาดิจิทัล 
2. ตนแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และแบบประเมินความ
พึงพอใจการปฏิบัติงานของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับผูทรงคุณวุฒ ิ

การสรางเครื่องมือ 
1. นําขอมูลพ้ืนฐานท่ีไดศึกษาวิเคราะหในข้ันตอนท่ี  1 มาสังเคราะหรูปแบบการจัดการ

คลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. นําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอรูปแบบการจัดการคลังปญญา

ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และแบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีสรางข้ึนเสนอผูทรงคุณวุฒิ 3 คน เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ 
ความถูกตองของเนื้อหา และความเท่ียงตรงของเนื้อหา ภาษาท่ีใชและนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดคาระหวาง .67-1.00 ทุกชุด และท
นํามาปรับปรุงแกไขรายละเอียดของภาษาท่ีใช 

การรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ วิธีดําเนินการ มีดังนี้ คือ 

นํารางแบบรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปตรวจสอบรูปแบบ
เพ่ือหาความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ดวยการใชแบบสอบถามท่ีมีลักษณะแบบมาตรา
สวนประเมินคา 5 ระดับ รายละเอียดดังนี้ 

1. กลุมเปาหมาย ไดแก ผูทรงเชี่ยวชาญดานการจัดการคลังปญญา จํานวน 5 คน โดย
การแจกแบบสอบถาม  

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามเพ่ือใชรับรองรูปแบบการจัดการคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มีข้ันตอนการสราง ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสารการสรางแบบสอบถามเพ่ือใชรับรอง/ประเมินความเหมาะสมและ
ความเปนไปได ตามวิธีการของเบสทแอนดแคน 

2) สรางแบบสอบถามเพ่ือใชตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาและจัดการคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา  5 ระดับ 

3. การรับรองรูปแบบโดยการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาและ
จัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเพ่ือใชรับรองรูปแบบการพัฒนาและจัดการคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยมา
แปลความตามเกณฑ ดังนี้ 

 
คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 - 5.00   คะแนน ความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
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3.50 - 4.49   คะแนน ความเหมาะสมระดับมาก 
2.50 - 3.49   คะแนน ความเหมาะสมระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49   คะแนน ความเหมาะสมระดับนอย 
1.00 - 1.49   คะแนน ความเหมาะสมระดับนอยท่ีสุด 

การดําเนินการพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. นํารูปแบบการพัฒนาและจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเปน
แนวทางในการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือสรางคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ดําเนินการพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรตามรูปแบบในข้ันตอนท่ี  1  
โดยการติดต้ังโปรแกรม DSpace เพ่ือใชในการพัฒนาและการจัดการคลังปญญา กําหนดโครงสราง
คลังปญญา ไดแก การกําหนดชุมชนและชุมชนยอย กําหนดประเภททรัพยากรสารสนเทศ กําหนด  
เมทาดาทาท่ีใชในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ กําหนดเทมเพลทการลงรายการเมทาดาทา 
คัดเลือกทรัพยากรท่ีจะนํามาลง แลวนํามาจัดทําเปนไฟลดิจิทัลและจัดทําลายน้ําแสดงสิทธิ์  ลง
รายการเมทาดาทาตามโครงสรางท่ีกําหนดและนําไฟลดิจิทัลเขาสูคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. การตรวจสอบ ในระหวางการดําเนินการพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร นั้น ไดดําเนินการตรวจสอบเปนระยะ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม 

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีพัฒนาข้ึน
ตามรูปแบบท่ีสังเคราะหข้ึน โดยผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการคลังปญญา จํานวน  3 คน และ
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ จํานวน  2 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน  5 คน ประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบ 
โดยการสรางแบบประเมินผลเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีการของลิ
เคิรท (likert) 5 ระดับคือ  
 ระดับ   5        หมายถึง         มากท่ีสุด 
 ระดับ   4        หมายถึง         มาก 
 ระดับ   3        หมายถึง         ปานกลาง 
 ระดับ   2        หมายถึง         นอย 
 ระดับ   1        หมายถึง         นอยท่ีสุด 

5. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามการประเมินผลรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยมาแปลความตาม
เกณฑ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 - 5.00   คะแนน ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49   คะแนน ความพึงพอใจระดับมาก 
2.50 - 3.49   คะแนน ความเพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49   คะแนน ความพึงพอใจระดับนอย 

คณะผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี  2  การพัฒนา (Development : D1) 
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D) ดังตารางท่ี  3 
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ตารางท่ี  3 สรุปข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบและพัฒนา 
วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/

เอกสาร 
เครื่องมือ/สถิติ 

1. เพ่ือออกแบบและ
และพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัย 

สังเคราะห เอกสาร การวิเคราะหเนื้อหา 

1.1 สังเคราะห
รูปแบบการจัดการ
คลังปญญา 

สังเคราะห เอกสาร การวิเคราะหเนื้อหา 

  1.2 เพ่ือรับรองความ
เท่ียงตรงของเนื้อหา 

ใชแบบสอบถาม ผูทรงคุณวุฒิการ
จัดการคลังปญญา 
จํานวน 3 คน 

แบบประเมินความ
สอดคลอง/คาดัชนี
ความสอดคลอง 

2 เพ่ือรับรองรูปแบบ
การจัดการคลัง
ปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

ใชแบบสอบถาม แบบสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการคลังปญญา 
จํานวน 5 คน 

รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

    
3. เพ่ือการ
ดําเนินการพัฒนา
คลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคลัง
ปญญา 

พัฒนาคลั งปญญา
ดิจิทัลตามรูปแบบท่ี
สังเคราะห 
 
ใชแบบสอบถาม 
 

ผูทรงคุณวุฒิดานการ
จัดการคลังปญญา 
จํานวน 3 คน 
ผูทรงคุณวุฒิ  
ดานศิลปะ 2 

รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research :R2)  
การวิจัย (Research :R2) เปนการทดลองใชหรือนําเครื่องมือไปใช (Imprementation : I)  

ในข้ันตอนนี้เปนการแนะนําและทดลองใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูมีสวนไดสวน
เสียจากคณะวิชา/หนวยงาน ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ   

 
วิธีดําเนินการ มีดังนี้ 

1. กําหนดหัวขอการจัดอบรมการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ใหกับผูมี
สวนไดสวนเสีย ครั้งละ 15 คน ครั้งละ 1 วัน จํานวน  3 ครั้ง รวมผูเขาอบรมท้ังหมด 45 คน การ
กําหนดผูมีสวนไดสวนเสียท่ีจะเขาอบรมใชวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากคณะวิชา/หนวยงาน  

2. จัดทําเอกสารประกอบการอบรม กําหนดเวลาท่ีจะอบรม กําหนดสถานท่ีท่ีจัดอบรม 
โดยจัดอบรมท่ีหอสมุดสาขา วังทาพระ 
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3. ดําเนินการจัดอบรมการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
4. ประเมินผลการอบรม ดวยการใชแบบประเมินผลการอบรม  

เครื่องท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามหลังการอบรม ลักษณะคําถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) และแบบมาตรสวนประมาณคา  (Rating Scales) 5 ระดับ เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับการจัดอบรม โดยการกําหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแตละขอ 
ดังนี้ 
 ระดับ   5        หมายถึง         ดีมาก 
 ระดับ   4        หมายถึง         ดี 
 ระดับ   3        หมายถึง         ปานกลาง 
 ระดับ   2        หมายถึง         พอใช 
 ระดับ   1        หมายถึง         ควรปรับปรุง 

การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินผลการอบรม และ
ตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินใชการวิเคราะหโดยการหาคา   
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยมาแปลความตามเกณฑ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 - 5.00    คะแนน เห็นดวยในระดับดีมาก 
3.50 - 4.49    คะแนน เห็นดวยในระดับด ี
2.50 - 3.49    คะแนน เห็นดวยในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49    คะแนน เห็นดวยในระดับพอใช 
1.00 - 1.49    คะแนน เห็นสมควรปรับปรุง 

คณะผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research :R2) เปนการ
ทดลองใชหรือนําเครื่องมือไปใช (Imprementation : I) ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี  4 สรุปข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research :R2) : การทดลองใช 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/สถิติ 

1. อบรมการใชคลัง
ปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ประเมินผลหลังจาก
อบรม 

ผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2)  
การพัฒนา (Development: D2) เปนการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation : E)  
ข้ันตอนนี้ เปนการประเมินผลการใชและความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูมีสวนไดสวนเสียจากคณะวิชา/หนวยงาน ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองนํารูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไปใชในการพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล 
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เครื่องท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอการใช
และความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงมีข้ันตอนการสราง คือ 
กําหนดประเด็นท่ีจะประเมิน สรางแบบประเมินใหครอบคลุมประเด็นท่ีตองการศึกษา กําหนดเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) 5 ระดับ คือ  

 ระดับ   5        หมายถึง         พึงพอใจมากท่ีสุด 
 ระดับ   4        หมายถึง         พึงพอใจมาก 
 ระดับ   3        หมายถึง         พึงพอใจปานกลาง 
 ระดับ   2        หมายถึง         พึงพอใจนอย 
 ระดับ   1        หมายถึง         พึงพอใจนอยท่ีสุด 

นําแบบประเมินความพึงพอใจตอคลังปญญาดิจิทัล เสนอใหผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการ
สารสนเทศ จํานวน  3 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยการหาคา Index of Item Objective 
Congruence : IOC โดยคัดเลือกคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีมีคาต้ังแต 0.5 
ข้ึนไป  ไดคา IOC ระหวาง .67-1.00 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิแลวไปทดลองใช (try out) กับ
ประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 30 ชุด และนํามาคํานวณคาความเชื่อม่ันโดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) เพ่ือหาความเชื่อม่ันของ
เครื่องมือ (reliability)  

        จากสูตรการคํานวณ         α = 𝑛𝑛
𝑛𝑛−1

�1 − ∑𝑆𝑆𝑖𝑖
2

𝑆𝑆𝑡𝑡2
�  

เม่ือ  α    แทน คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
 N แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม 

 ∑s2
i แทน ผลรวมของคาคะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 

 s2
t แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

จากการคํานวณไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ .944 
กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายท่ีใชในการตอบแบบประเมิน คือ ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีทดลอง

ใชคลังปญญาจากข้ันตอนท่ี  3 จํานวน 45 คน 
การรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินผลทําโดยการแจก

แบบสอบถามแกผูมีสวนไดสวนเสียในข้ันตอนท่ี 3 และตรวจสอบความครบถวนของแบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูล ใชวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอคลังปญญา

ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสังคมศาสตร 
(SPSS) วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลว
นําคาเฉลี่ยมาแปลความตามเกณฑ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 - 5.00    คะแนน ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49    คะแนน ความพึงพอใจในระดับมาก 
2.50 - 3.49    คะแนน ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49    คะแนน ความพึงพอใจในระดับนอย 
1.00 - 1.49    คะแนน ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
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คณะผูวิจัยไดสรุปวิธีการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) เปน

การประเมินผล ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี  5 สรุปข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2): การประเมินผล 

วัตถุประสงค วิธีการ กลุมเปาหมาย/
เอกสาร 

เครื่องมือ/สถิติ 

การประเมินผลและ
ปรับปรุง 

การใชแบบสอบถาม ผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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ผลการวิจัยและวิจารณ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D)  
มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  นําเสนอ

ผลการวิจัย ดังนี้ คือ  
ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับคลังปญญาและการจัดการคลังปญญา สภาพการณการจัดการผลงาน

ทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ตอนท่ี 2 ผลการออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือเปนการพัฒนา (Development : D1) 
เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D) สังเคราะหสรางรูปแบบและ
รับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  นํารางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และประเมินผลความพึง
พอใจการปฏิบัติงานโดยผูทรงคุณวุฒิ 

ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชเปนการวิจัย (Research :R2) ทดลองใช (Imprementation : I) 
การวิจัย (Research :R2) เปนการแนะนําและทดลองใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ผูมีสวนไดสวนเสียจากคณะวิชา/หนวยงาน ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ   

ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผลความพึงพอใจของผูมี
สวนไดสวนเสียจากคณะวิชา/หนวยงาน ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ   

 

ผลการวิจัย 

ตอนท่ี  1 ขอมูลเกี่ยวกับคลังปญญาและการจัดการคลังปญญา สภาพการณการจัดการผลงาน
ทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1. การจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณผูบริหารและผูรับผิดชอบในการจัดการคลังปญญา

มหาวิทยาลัย จํานวน 4 แหง คือ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย โดยใชอักษรยอ แทนชื่อเต็ม ดังนี้ 

 
อักษรยอ ชื่อเต็ม 
จฬ.  สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มทส.  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มม.  หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
มศว.  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
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ผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ 
1.1 ตําแหนงผูตอบแบบสัมภาษณ 

จากการสัมภาษณถึงตําแหนงผูตอบแบบสัมภาษณในการจัดการคลังปญญา
มหาวิทยาลัย พบวาผูตอบแบบสัมภาษณของท้ัง  4 แหง   รอยละ 100.0 เปนผูรับผิดชอบในการ
จัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย โดยมีตําแหนงตาง ๆ เรียงตามลําดับ ดังนี้ คือ นักเอกสารสนเทศ 
จํานวน 2 แหง รอยละ 50.0 ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและหอสมุด
และคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล รองลงมา จํานวน 1 แหง รอยละ 25.0 เทากัน ไดแก บรรณารักษ
ศูนยพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
บรรณารักษงานวิเคราะหและสรางฐานขอมูลทรัพยากรสารสนเทศและนักวิชาการคอมพิวเตอร 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร บรรณารักษหัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ บรรณารักษฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเจาหนาท่ีวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหัวหนาฝายคลังความรูและ
หัวหนางานเผยแพรผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล  

ผูตอบแบบสัมภาษณ รองลงมา จํานวน 2 แหง รอยละ 50.0 มีตําแหนงเปน
ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ ไดแก หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ตารางท่ี 6)  
 
ตารางท่ี  6 แสดงจํานวนและรอยละของตําแหนงผูตอบแบบสัมภาษณการจัดการคลังปญญา
มหาวิทยาลัย 

N=4 

ตําแหนง 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 

จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอยละ) 

ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ     2 
(50.0) 

ผูรับผิดชอบในการจัดการคลงัปญญามหาวิทยาลัย     4 
(100.0) 

   • บรรณารักษศูนยพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ  •    1 
(25.0) 

   • บรรณารักษงานวิเคราะหและสรางฐานขอมูลทรัพยากร 
     สารสนเทศ 

   • 1 
(25.0) 

   • บรรณารักษหัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  •   1 
(25.0) 

   • บรรณารักษฝายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ.  •   1 
(25.0) 
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ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนและรอยละของตําแหนงผูตอบแบบสัมภาษณการจัดการคลังปญญา
มหาวิทยาลัย  (ตอ) 

N=4 

ตําแหนง 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 

จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอยละ) 

   • เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร  •   1 
(25.0) 

   • หัวหนาฝายคลังความรู   •  1 
(25.0) 

   • หัวหนางานเผยแพรผลงานทางวชิาการมหาวทิยาลัย   •  1 
(25.0) 

   • นักเอกสารสนเทศ •  •  2 
(50.0) 

   • นักวิชาการคอมพิวเตอร    • 1 
(25.0) 

 
1.2 นโยบายการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 

จากการศึกษานโยบายการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย จํานวน  4 แหง พบวา 
หองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 100.0  มีการกําหนดนโยบายการจัดการคลังปญญา
มหาวิทยาลัย โดยหองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหง รอยละ 50.0 ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีการ
กําหนดเปนลายลายลักษณอักษร  

นอกจากนี้หองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหง รอยละ 50.0 เทากัน ไดแก ศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
มีการกําหนดนโยบายการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย แตไมเปนลายลักษณอักษร (ตารางท่ี 7) 
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ตารางท่ี  7 แสดงจํานวนและรอยละของการกําหนดนโยบายการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
N=4 

 
การกําหนดนโยบาย 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 

จฬ. มทส. มม. มศว. รวม(แหง)
จํานวน 

(รอยละ) 

มีการกําหนดนโยบาย     4 
(100.0) 

    • เปนลายลักษณอักษร •   • 2 
(50.0) 

    • ไมเปนลายลักษณอักษร  • •  2 
(50.0) 

ไมมีการกําหนดนโยบาย      

 
หองสมุดมหาวิทยาลัยท่ีมีการกําหนดนโยบายการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยเปน

ลายลายลักษณอักษร  มีนโยบายดังนี้ 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
“เปนคลังจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลอันเปนภูมิปญญาของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และเพ่ือเผยแพรงานดังกลาวใหแกชุมชน ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปนท่ีประจักษ รวมท้ังเพ่ือเปนการสงวนรักษาผลงานเหลานั้นในคงไวในระยะ
ยาว (archiving) อีกท้ังใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางนักวิจัยภายนอกและภายในประเทศ
ในประเด็นหรือหัวขอท่ีมีความสนใจรวมกัน” 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
“- จัดเก็บรวบรวมผลงานท่ีเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัลเทานั้น 
  - เนนเนื้อหาทางวิชาการท่ีเปนหนังสือ สื่อการสอน เอกสาร บทความ งานวิจัยหรือ 

อ่ืนๆ 
  - ใชระบบการจัดเก็บถาวรแบบเปดเพ่ือเปนแนวทางการกําหนดมาตรฐานสําหรับการ

เก็บรักษา และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเมทาเดทาท่ีทําใหสามารถสืบคน และเรียกใชขอมูลขาม
ระบบได 

  - หนวยงานท่ีเปนเจาของผลงานอนุญาตใหมีการเขาถึงขอมูลแบบเปดหรือเสรี” 
1.3 การจัดสรรงบประมาณ 

ศึกษาถึงการจัดสรรงบประมาณในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย ในดานจํานวนเงิน  
แหลงงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 3 
แหง   รอยละ 75.0 ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หอสมุด
และคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ไมสามารถระบุจํานวนเงินได  งบประมาณท่ีใชมาจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดในสวนหนึ่งท่ีหองสมุด
ไดรับโดยไมมีการจัดสรรไวอยางชัดเจนเพ่ือการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย และไมมีการจัดสรร
งบประมาณอยางตอเนื่อง  มีหองสมุดมหาวิทยาลัยเพียง 1 แหง รอยละ 25.0 คือ สํานักงานวิทย
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ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สามารถระบุจํานวนเงินได โดยใชงบรายไดจากมหาวิทยาลัยตน
สังกัดซ่ึงหองสมุดจัดสรรไวสําหรับการจัดการคลังปญญาโดยเฉพาะ และมีการจัดสรรงบประมาณ
อยางตอเนื่อง  (ตารางท่ี 8) 
ตารางท่ี  8 แสดงจํานวนและรอยละของการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการคลังปญญา 
              มหาวิทยาลัย 

N=4 
 

การกําหนดนโยบาย 
หองสมุดมหาวิทยาลยั 

จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอย
ละ) 

จํานวนเงิน      

    • สามารถระบไุด     1 
(25.0) 

    • ไมสามารถระบุได     3 
(75.0) 

แหลงงบประมาณ      
    • งบรายไดจากมหาวทิยาลัยตนสังกัดโดยหองสมุด 
      จัดสรรไวสาํหรับการจัดการคลังปญญา 
      มหาวิทยาลยัโดยเฉพาะ 

    1 
(25.0) 

    • งบประมาณจากมหาวิทยาลัยตนสงักัดในสวน 
      หนึ่งที่หองสมุดไดรับโดยไมมีการจัดสรรไวอยาง 
      ชัดเจนเพื่อการจัดการคลังปญญามหาวทิยาลัย 

    3 
(75.0) 

มีการจัดสรรงบประมาณอยางตอเนื่อง      

    • มีการจัดสรรอยางตอเนื่อง     1 
(25.0) 

    • ไมมีการจัดสรรอยางตอเนือ่ง     3 
(75.0) 

 
หองสมุดมหาวิทยาลัยท่ีสามารถระบุจํานวนงบประมาณท่ีไดรับตอป จํานวน 1 แหง รอยละ 

25.0  คือ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยไดรับงบรายได จํานวน 100,000 - 
300,000 บาท เพ่ือใชในการพัฒนาดานโปรแกรมและดานการนําขอมูลเขาเปนหลัก 

สวนหองสมุดมหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถระบุจํานวนงบประมาณสําหรับการจัดการคลังปญญา
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 แหง รอยละ 75.0 ไดระบุเหตุผล เรียงตามลําดับจํานวนดังนี้ 

- ไมมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการคลังปญญาไวเปนสัดสวน จํานวน 2 แหง  
รอยละ 50.0 คือ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หอสมุดและคลัง
ความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
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- มีการจัดซ้ืออุปกรณ Hardware มาเพ่ือใชงานมานานแลว ปจจุบันจึงไมมีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดทําคลังปญญา จํานวน 1 แหง รอยละ 25.0 คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 
1.4 บุคลากรผูรับผิดชอบ 

จากการศึกษาบุคลากรผูรับผิดชอบดานจํานวนบุคลากรผูรับผิดชอบพบวาหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนใหญ จํานวน 2 แหง รอยละ 50.0 ไดแก หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีบุคลากรผูรับผิดชอบในการจัดทํา
คลังปญญามหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน รองลงมา จํานวน 1 แหง เทากัน รอยละ 25.0 ไดแก ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มีบุคลากรผูรับผิดชอบในการจัดทําคลัง
ปญญามหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน และสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีบุคลากร
ผูรับผิดชอบในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน  

ดานฝายงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย พบวาหองสมุด
มหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 100.0 มีฝาย/งานภายในหองสมุดเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําคลัง
ปญญามหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีหองสมุดมหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 50.0 ไดแก สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี มีหนวยงานภายนอกเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย  

เ ม่ือพิจารณาถึงฝาย/งานภายในหองสมุดท่ีรับผิดชอบในการจัดทําคลังปญญา
มหาวิทยาลัย พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนใหญ จํานวน 1 แหง รอยละ 25.0 เทากัน  ไดแก 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีศูนยวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
เปนผูรับผิดชอบ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีฝายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดลมีฝายคลังความรู
เปนผูรับผิดชอบ และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมีฝายพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศและฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูรับผิดชอบ  

สวนฝาย/งานภายนอกหองสมุดท่ีรับผิดชอบในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย พบวา 
หองสมุดมหาวิทยาลัยสวนใหญ จํานวน 2 แหง รอยละ 50.0  ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีบัณฑิต
วิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ (ตารางท่ี 9) 
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ตารางท่ี  9 แสดงจํานวนและรอยละของบุคลากรและฝาย/งานท่ีรับผิดชอบในการจัดการคลังปญญา
มหาวิทยาลัย 

N=4 

บุคลากรและฝาย/งานที่รับผิดชอบ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 

จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 
(แหง) 

จํานวนคน      

    • 2 คน     1 
(25.0) 

    • 3 คน     2 
(50.0) 

    • 4 คน     1 
(25.0) 

ฝาย/งานที่สังกัด      

    ฝาย/งานภายในหองสมุด     4 
(100.0) 

      • ศูนยวิเคราะหและพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ •    1 
(25.0) 

      • ฝายเทคโนโลยสีารสนเทศ  •   1 
(25.0) 

      • ฝายคลังความรู   •  1 
(25.0) 

      • ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ    • 1 
(25.0) 

      • ฝายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ  •   1 
(25.0) 

    หนวยงานภายนอก     1 
(25.0) 

      • บัณฑิตวทิยาลยั •   • 2 
(50.0) 

 *ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
ขอบเขตงานท่ีแตละฝาย/งานรับผิดชอบ มีดังนี้ 

ฝาย/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําหนาท่ีดูแลโครงสรางพ้ืนฐานของ Server Network  
การติดตั้งระบบ Open source  เขียนโปรแกรม ดูแลเครื่องและระบบใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

ศูนยวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ทําหนาท่ีติดตามทวงถาม รวบรวมขอมูล 
จากเจาของผลงาน แปลงไฟลขอมูลเปน pdf ไฟล ลงรายการเมทาดาทาในคลังปญญามหาวิทยาลัย 
และตรวจสอบขอมูลกอนข้ึนเผยแพร 
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ฝายคลังความรู หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดลทําหนาท่ี บริหารจัดการคลัง
ความรู ประสานงานกับฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวมขอมูล นําเขาขอมูลและอบรมการนําเขา
ขอมูล สแกนไฟล 

ฝายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ทําหนาท่ีลงรายการเมทาดาทาในคลังปญญามหาวิทยาลัย 

ฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุรนารี ทําหนาท่ีติดตามทวงถาม รวบรวมขอมูล จากเจาของผลงาน แปลงไฟลขอมูลเปน 
pdf ไฟล ลงรายการเมทาดาทาในคลังปญญามหาวิทยาลัย และตรวจสอบขอมูลกอนข้ึนเผยแพร 

1.5 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บในคลังปญญามหาวิทยาลัย 
จากการศึกษาถึงประเภททรัพยากรสารสนเทศ รูปแบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 

และรูปแบบแฟมขอมูลท่ีจัดเก็บ พบวา 
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 100.0 

จัดเก็บ ตํารา หนังสือ รายงานการวิจัย และคูมือปฏิบัติงาน รองลงมาจํานวน 3 แหง รอยละ 75.0 
เทากัน คือ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
จัดเก็บวิทยานิพนธและรายงานประจําป และ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หอสมุดและคลังความรู  
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเก็บบทความทางวิชาการ 

สําหรับสารสนเทศประเภทอ่ืน ๆ พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 50.0 
เทากัน ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดเก็บโครงการของนักศึกษา  และสํานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จัดเก็บจดหมายเหตุของหนวยงาน  

เม่ือพิจารณาถึงหนวยงานท่ีมีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศจํานวนมากประเภทท่ีสุด 
พบวาสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานท่ีมีการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศมากท่ีสุด คือ 15 ประเภท ไดแก ตํารา  หนังสือ รายงานการวิจัย รายงานการประชุม/
สัมมนาทางวิชาการ เอกสารการสอน วิทยานิพนธ สารนิพนธ รายงานประจําป คูมือปฏิบัติงาน 
วารสารท่ีมหาวิทยาลัยผลิต บทความทางวิชาการ วีดิทัศน ภาพถาย และอ่ืนๆ ไดแก การคนพบสิ่ง
ใหมทางวิทยาศาสตร และจดหมายเหตุของหนวยงาน รองลงมา คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ 12 ประเภท ไดแก ตํารา  หนังสือ รายงาน
การวิจัย บทความการวิจัย วิทยานิพนธ การศึกษาอิสระ สารนิพนธ รายงานประจําป คูมือปฏิบัติงาน 
จุลสาร และอ่ืน ๆ ไดแก โครงการของนักศึกษาและจดหมายเหตุของหนวยงาน  

เม่ือศึกษาถึงแฟมขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็มพบวาทุกแหงจัดเก็บตาม
ประเภทของทรัพยากร โดยทรัพยากรท่ีเปนสิ่งพิมพจะจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล ภาพถาย
จัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ jpg ไฟล และวีดิทัศนจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ mp4 ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศและรูปแบบแฟมขอมูลท่ีจัดเก็บ พบวา 
รูปแบบการจัดเก็บตํารา พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 50.0 ไดแก 

สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสาร
ฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บหนังสือ พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 50.0 ไดแก 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดย
จัดเก็บแฟมขอมูลในรปูแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บรายงานการวิจัย พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 100.0  
จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลใน
รูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บบทความการวิจัย พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 1แหง รอยละ 25.0 
คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทาง
บรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บรายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 
2 แหง รอยละ 50.0 ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดเก็บในรูปแบบ ขอมูลทางบรรณานุกรม  
สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บเอกสารการสอน พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 50.0 
ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดเก็บในรูปแบบ ขอมูลทางบรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสาร
ฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บวิทยานิพนธ พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 3 แหง รอยละ 75.0 ไดแก 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดเก็บในรูปแบบ
ขอมูลทางบรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บการศึกษาอิสระ พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 1 แหง รอยละ 25.0 คือ 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม  
สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บสารนิพนธพบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 50.0 ไดแก 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดย
จัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บรายงานประจําป พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 3 แหง รอยละ 75.0 
ไดแก คือ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลใน
รูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บคูมือปฏิบัติงาน พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 50.0 
ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสาร
ฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บวารสารท่ีมหาวิทยาลัยผลิต พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 1 แหง รอย
ละ 25.0 คือ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทาง
บรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บบทความทางวิชาการ พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 3 แหง รอยละ 
75.0 ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเก็บในรูปแบบขอมูล
ทางบรรณานุกรม  สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บจุลสาร พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 50.0 ไดแก 
หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูล
ในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บวีดิทัศนพบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 1 แหง รอยละ 25.0 คือ 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรมโดย
จัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล และเนื้อหาฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ mp4 
ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บสไลดประกอบการสอน พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 1 แหง รอยละ 
25.0 คือ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทาง
บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บภาพถาย พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 1 แหง รอยละ 25.0  คือ 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรมโดย
จัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล และเนื้อหาฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ jpg ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บ e-book ท่ีอยูในฐาน Springkle พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 1 แหง 
รอยละ 25.0 คือ หอสมุดและคลังความรู  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บการคนพบสิ่งใหมทางวิทยาศาสตร พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 1 
แหง รอยละ 25.0 คือ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทาง
บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บโครงการของนักศึกษา พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 
50.0 ไดแก  ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัย     ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม 
สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล 

รูปแบบการจัดเก็บจดหมายเหตุของหนวยงาน พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย 2 แหง รอย
ละ 50.0 ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล และ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จัดเก็บในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม 
และเอกสารฉบับเต็ม โดยจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล (ตารางท่ี 10) 



63 

ตารางท่ี  10 แสดงจํานวนและรอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บในคลังปญญามหาวิทยาลัย 
N=4 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง) 
จํานวน(รอย

ละ) 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

ตํารา           4 
(100.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf • pdf • pdf • pdf (4) (100.0) 

  • สาระสงัเขป • pdf • pdf • pdf   (3) (75.0) 

  • เอกสารฉบบัเต็ม • pdf • pdf     (2) 
(50.0) 

รวมรูปแบบ (3)  
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

 (2) 
(50.0) 

 (1) 
(25.0) 

  

หนังสือ         4 
(100.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf • pdf • pdf • pdf (4) (100.0) 

  • สาระสงัเขป • pdf • pdf • pdf   (3) (75.0) 

  • เอกสารฉบับเต็ม • pdf • pdf     (2) (50.0) 

รวมรูปแบบ (3) 
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

 (2) 
(50.0) 

    

รายงานการวิจัย         4 
(100.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf • pdf • pdf • pdf (4) (100.0) 

  • สาระสงัเขป • pdf • pdf • pdf • pdf (4) (100.0) 

  • เอกสารฉบบัเต็ม • pdf • pdf • pdf • pdf (4) (100.0) 

รวมรูปแบบ (3)  
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บในคลังปญญามหาวิทยาลัย 
(ตอ) 

N=4 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง) 
จํานวน
(รอยละ) 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

บทความการวิจยั         1 
(25.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม       • pdf (1) 
(25.0) 

  • สาระสงัเขป       • pdf (1) 
(25.0) 

  • เอกสารฉบับเต็ม       • pdf (1) 
(25.0) 

รวมรูปแบบ       (3) 
(75.0) 

  

รายงานการประชุม/   
  สัมมนาทางวชิาการ 

        2 
(50.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf • pdf     (2) 
(50.0) 

  • สาระสงัเขป • pdf • pdf     (2) 
(50.0) 

  • เอกสารฉบับเต็ม • pdf • pdf     (2) 
(50.0) 

รวมรูปแบบ (3) 
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

      

เอกสารการสอน         2  
(50.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf • pdf     (2) 
(50.0) 

  • สาระสงัเขป • pdf • pdf     (2) 
(50.0) 

  • เอกสารฉบับเต็ม • pdf • pdf     (2) 
(50.0) 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บในคลังปญญามหาวิทยาลัย (ตอ) 
N=4 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง) 
จํานวน
(รอยละ) 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รวมรูปแบบ (3)  
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

      

วิทยานพินธ         3 
(75.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf • pdf   • pdf (3) 
(75.0) 

  • สาระสงัเขป • pdf • pdf   • pdf (3) 
(75.0) 

  • เอกสารฉบับเต็ม • pdf • pdf   • pdf (3) 
(75.0) 

รวมรูปแบบ (3)  
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

   (3) 
(75.0) 

  

การศึกษาอิสระ         1 
(25.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม       • pdf (1) 
(25.0) 

  • สาระสงัเขป       • pdf (1) 
(25.0) 

  • เอกสารฉบับเต็ม       • pdf (1) 
(25.0) 

รวมรูปแบบ       (3) 
(75.0) 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บในคลังปญญามหาวิทยาลัย (ตอ) 
N=4 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง) 
จํานวน
(รอยละ) 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

สารนิพนธ         2 (50.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf     • pdf (2) 
(50.0) 

  • สาระสงัเขป • pdf     • pdf (2) 
(50.0) 

  • เอกสารฉบับเต็ม • pdf     • pdf (2) 
(50.0) 

รวมรูปแบบ (3) 
(75.0) 

     (3) 
(75.0) 

  

รายงานประจาํป         3 
(75.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf • pdf   • pdf (3) 
(75.0) 

  • สาระสงัเขป • pdf • pdf     (2) 
(50.0) 

  • เอกสารฉบบัเต็ม • pdf • pdf   • pdf (3) 
(75.0) 

รวมรูปแบบ (3)   
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

   (2) 
(50.0) 

  

คูมือปฏิบัติงาน         4 
(100.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf • pdf • pdf • pdf (4) 
(100.0) 

  • สาระสงัเขป • pdf • pdf     (2) 
(50.0) 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บในคลังปญญามหาวิทยาลัย (ตอ) 
N=4 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง) 
จํานวน(รอย

ละ) 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

 • เอกสารฉบบัเต็ม • pdf • pdf   • pdf (3) (75.0) 

รวมรูปแบบ (3)   
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

 (1) 
(25.0) 

 (2) 
(50.0) 

  

วารสารที่มหาวทิยาลัย
ผลิต 

        1 
(25.0) 

 • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf       (1) 
(25.0) 

 • สาระสงัเขป • pdf       (1) 
 (25.0) 

 • เอกสารฉบบัเต็ม • pdf       (1)  
(25.0) 

รวมรูปแบบ (3)  
(75.0) 

        

บทความทางวชิาการ         3  
(75.0) 

 • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf • pdf • pdf   (3)  
(75.0) 

 • สาระสงัเขป • pdf • pdf • pdf   (3) 
 (75.0) 

 • เอกสารฉบบัเต็ม • pdf • pdf • pdf   (3) 
 (75.0) 

รวมรูปแบบ (3)  
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

 (3) 
(75.0) 

    

          
          
          

 
  



68 

 
ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บในคลังปญญามหาวิทยาลัย (ตอ)

N=4 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง) 
จํานวน
(รอยละ) 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

จุลสาร         2 
 (50.0) 

 • ขอมูลทางบรรณานุกรม     • pdf • pdf (2)  
(50.0) 

 • สาระสงัเขป          

 • เอกสารฉบบัเต็ม     • pdf • pdf (2) 
 (50.0) 

รวมรูปแบบ     (2) 
(50.0) 

 (2) 
(50.0) 

  

วีดิทัศน         1 
(25.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf       (1) 
(25.0) 

  • สาระสงัเขป          

  • เนื้อหาฉบับเต็ม • mp4       (1) 
(25.0) 

รวมรูปแบบ (2) 
(50.0) 

        

สไลดประกอบการสอน         1 
(25.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม   • pdf     (1) 
(25.0) 

  • สาระสงัเขป   • pdf     (1) 
(25.0) 

  • เอกสารฉบับเต็ม   • pdf     (1) 
(25.0) 

รวมรูปแบบ   (3) 
(75.0) 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บในคลังปญญามหาวิทยาลัย (ตอ)
N=4 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง) 
จํานวน
(รอยละ) 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

ภาพถาย         1 
(25.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf       (1) 
(25.0) 

  • สาระสงัเขป          
 

  • เอกสารฉบับเต็ม • jpg       (1) 
(25.0) 

รวมรูปแบบ (2) 
(50.0) 

        

อ่ืนๆ          
e-book ที่อยูในฐาน 
Springkle 

        1 
(25.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม     • pdf   (1) 
(25.0) 

  • สาระสงัเขป     • pdf   (1) 
(25.0) 

  • เอกสารฉบบัเต็ม     • pdf   (1) 
(25.0) 

รวมรูปแบบ     (3) 
(75.0) 

    

การคนพบสิง่ใหมทาง 
  วิทยาศาสตร 

        1 
(25.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม • pdf       (1) 
(25.0) 
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ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนและรอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บในคลังปญญามหาวิทยาลัย (ตอ)
N=4 

ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง) 
จํานวน
(รอยละ) 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

รูปแบบ
การ

จัดเก็บ 

รูปแบบ 
แฟม 
ขอมูล 

  • สาระสงัเขป          
 

  • เอกสารฉบับเต็ม • pdf       (1) 
(25.0) 

รวมรูปแบบ (2) 
(50.0) 

        

โครงการของนักศึกษา         2 
(50.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม   • pdf   • pdf (2) 
(50.0) 

  • สาระสงัเขป   • pdf   • pdf (2) 
(50.0) 

  • เอกสารฉบับเต็ม   • pdf   • pdf (2) 
(50.0) 

รวมรูปแบบ   (3) 
(75.0) 

   (3) 
(75.0) 

  

จดหมายเหตุของหนวยงาน         2 
(50.0) 

  • ขอมูลทางบรรณานุกรม •      • pdf (2) 
(50.0) 

  • สาระสงัเขป •        (1) 
(25.0) 

  • เอกสารฉบบัเต็ม •      • pdf (2) 
(50.0) 

รวมรูปแบบ (3) 
(75.0) 

     (2) 
(50.0) 

  

รวมประเภททรัพยากร 15  11  7  12   
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1.6 โปรแกรมท่ีใชในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
1.6.1 โปรแกรมการจัดการระบบขอมูลคลังปญญามหาวิทยาลัย 

จากการศึกษาโปรแกรมการจัดการระบบขอมูลคลังปญญามหาวิทยาลัย พบวา
หองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 100.0 ใชโปรแกรม Dspace  โดยหองสมุดมหาวิทยาลัย 
จํานวน 3 แหง รอยละ 75.0 ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ใชโปรแกรมประเภท  Open source ท่ีไมมีการเพ่ิมเติม มีหองสมุดมหาวิทยาลัยเพียง 1 
แหง รอยละ 25.0 คือ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชโปรแกรมประเภท  

Open source ท่ีมีการพัฒนาเพ่ิมเติม ซ่ึงสวนท่ีพัฒนาเพ่ิมเติม ไดแก ดานการสืบคนภาษาไทยและ
ดานการจัดทํารายงานเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  

สําหรับเหตุผลท่ีเลือกใชโปรแกรม Dspace หองสมุดมหาวิทยาลัยไดระบุเหตุผล 
ตามจํานวนและรอยละ ดังนี้ คือ  

- ใชงานงาย จํานวน 2 แหง รอยละ 50.0 ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

- หองสมุดหลายแหงนิยมใช จํานวน 1 แหง รอยละ 25.0  ไดแก หอสมุดและ
คลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล  

- มีการใชเมทาดาทาท่ีเปนมาตรฐานในการจัดเก็บ จํานวน 1 แหง รอยละ 25.0  
ไดแก สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

- สามารถนําเขาขอมูลไดหลากหลาย จํานวน 1 แหง รอยละ 25.0 ไดแก 
สํานักงาน  วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- เจาของผลงานสามารถนําเขาขอมูลดวยตนเอง จํานวน 1 แหง รอยละ 25.0 
ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (ตารางท่ี 11) 
 
ตารางท่ี  11 แสดงจํานวนและรอยละของโปรแกรมการจัดการระบบขอมูลคลังปญญามหาวิทยาลัย 

N=4 

โปรแกรมการจัดการระบบขอมูลคลังปญญา
มหาวิทยาลยั 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง) 
จํานวน 

(รอยละ) 
ชื่อโปรแกรม      
 • Dspace     4 

(100.0) 
ประเภทของโปรแกรม      
 • Open source     3 

(75.0) 
 • Open sourceและพฒันาเพิม่เติม     1 

(25.0) 
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ตารางท่ี 11แสดงจํานวนและรอยละของโปรแกรมการจดัการระบบขอมูลคลังปญญามหาวิทยาลัย 
(ตอ) 

N=4 

โปรแกรมการจัดการระบบขอมลูคลังปญญา
มหาวิทยาลยั 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง) 
จํานวน 

(รอยละ) 
สวนที่พฒันาเพิ่มเติม      
  •  ไมมี     3   

(75.0) 
  •  มี      
     - ดานการสบืคนภาษาไทย •    (1)  

(25.0) 
     - ดานการจัดทํารายงาน •    (1) 

(25.0) 
เหตุผลที่เลือกใช      
 • หองสมุดหลายแหงนิยมใช     1 

(25.0) 
 • ใชงานงาย     2 

(50.0) 
 • มีการใชเมทาดาทาที่เปนมาตรฐานในการจัดเก็บ     1 (25.0) 

 • สามารถนาํเขาขอมูลไดหลากหลาย     1 (25.0) 

 • เจาของผลงานสามารถนาํเขาขอมูลดวยตนเอง     1 (25.0) 

*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
1.6.2 โปรแกรมท่ีใชในการจัดการทรัพยากรดิจิทัล 

จากการศึกษาโปรแกรมท่ีใชในการจัดการทรัพยากรดิจิ ทัล พบวาหองสมุด
มหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 100.0 ใชโปรแกรม Adobe Acrobat ในการแปลงทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทเอกสาร/ขอความ  และมีหองสมุดมหาวิทยาลัย 1 แหง รอยละ 25.0 คือ สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใชโปรแกรม Adobe PhotoShop ในการแปลงทรัพยากร
สารสนเทศประเภทภาพและใชในการตกแตงภาพ/วีดิทัศน  

เม่ือพิจารณาถึงหนวยงานท่ีมีการใชโปรแกรมท่ีใชในการจัดการทรัพยากรดิจิทัล
จํานวนมากท่ีสุด พบวาสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนหนวยงานท่ีมีการใช
โปรแกรมท่ีใชในการจัดการทรัพยากรดิจิทัลมากท่ีสุด คือ 2 โปรแกรม ไดแก Adobe Acrobat  เพ่ือ
ในการแปลงทรัพยากรสารสนเทศประเภทเอกสาร และ Adobe PhotoShop เพ่ือในการแปลง
ทรัพยากรสารสนเทศประเภทภาพและใชในการตกแตงภาพ/วีดิทัศน (ตารางท่ี 12) 
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ตารางท่ี  12 แสดงจํานวนและรอยละของโปรแกรมท่ีใชในการจัดการทรัพยากรดิจิทัล 
N=4 

โปรแกรมที่ใชในการจัดการทรัพยากรดิจิทัล 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอยละ) 

โปรแกรมที่ใชในการแปลงทรัพยากรสารสนเทศ     4 
(100.0) 

• เอกสาร/ขอความ     4 
(100.0) 

   - Adobe Acrobat • • • • (4) 
(100.0) 

• ภาพ     1  
(25.0) 

   - Adobe PhotoShop •    (1) 
(25.0) 

โปรแกรมที่ใชในการตกแตงภาพ/วีดิทัศน     1 
(25.0) 

   - Adobe PhotoShop •    (1) 
(25.0) 

รวมโปรแกรม 2 1 1 1  
*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

1.7 ฮารดแวรท่ีใชในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
จากการศึกษาถึงฮารดแวรท่ีใชในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย พบวาหองสมุด

มหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 100.0 ใชเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
เสมือน  (Virtual Server) เครื่องสํารองกระแสไฟฟา และอุปกรณเก็บรักษาขอมูล นอกจากนี้ยังมี
หองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหง รอยละ 50.0  ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    สุรนารี และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใช
เครื่องสแกนเนอรแบบ Flatbed แตแตกตางกันตามขนาดกระดาษ  ดังนี้ คือ ศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใชเครื่องสแกนเนอรแบบ Flatbed ขนาด A4 สวน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใชเครื่องสแกนเนอรแบบ Flatbed ขนาด 
A3  

เม่ือพิจารณาถึงหนวยงานท่ีมีการใชฮารดแวรในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย
จํานวนมากท่ีสุด พบวา มีหองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหง คือ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปน
หนวยงานท่ีมีการใชฮารดแวรในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยมากท่ีสุด คือ 5 ประเภท ไดแก 



74 

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  (Virtual Server) เครื่องสํารอง
กระแสไฟฟา อุปกรณเก็บรักษาขอมูล และเครื่องสแกนเนอร (ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี  13 ฮารดแวรท่ีใชในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
N=4 

ฮารดแวรที่ใชในการจัดการ คลงัปญญา
มหาวิทยาลยั 

หองสมุดมหาวิทยาลยั  
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอยละ) 

เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล     4  
(100.0) 

เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  
   (Virtual Server) 

    4 
(100.0) 

เคร่ืองสแกนเนอร     2 
(50.0) 

    • เคร่ืองสแกนเนอรแบบ Flatbed ขนาด A4    • (1) 
(25.0) 

    • เคร่ืองสแกนเนอรแบบ Flatbed ขนาด A3  •   (1) 
(25.0) 

เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล     4  
(100.0) 

เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  
   (Virtual Server) 

    4 
(100.0) 

เคร่ืองสแกนเนอร     2 
(50.0) 

    • เคร่ืองสแกนเนอรแบบ Flatbed ขนาด A4    • (1) 
(25.0) 

    • เคร่ืองสแกนเนอรแบบ Flatbed ขนาด A3  •   (1) 
(25.0) 

เคร่ืองสํารองกระแสไฟฟา     4 
(100.0) 

อุปกรณเก็บรักษาขอมูล     4 
(100.0) 

รวม 4 5 4 5  

*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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1.8 วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
จากการศึกษาถึงวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศพบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง  

รอยละ 100.0 มีวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยการใหเจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุด
ดําเนินการนําเขาคลังปญญามหาวิทยาลัยและหอสมุดดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขาเอกสาร
ดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัย รองลงมา คือ จํานวน 3 แหง รอยละ 75.0 ไดแก สํานักงานวิทย
ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใชวิธีการใหเจาของผลงานสงสิ่งพิมพ
ใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญามหาวิทยาลัย และจํานวน 2 แหง รอยละ 50.0  ไดแก 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ใชวิธีการใหเจาของผลงานนําเขาไฟลดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัยดวยตนเอง  

เม่ือพิจารณาถึงหนวยงานท่ีมีวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจํานวนมากท่ีสุด พบวา มี
หองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหง คือ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปนหนวยงานท่ีมีวิธีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศจํานวนมากท่ีสุด คือ 4 วิธีการ ไดแก เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการนําเขา
คลังปญญามหาวิทยาลัย  เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญา
มหาวิทยาลัย  เจาของผลงานนําเขาไฟลดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัยดวยตนเอง  และหอสมุด
ดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัย (ตารางท่ี 14) 

 
ตารางท่ี  14 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

N=4 

วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอยละ) 

เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนนิการ 
  นําเขาคลังปญญามหาวิทยาลยั 

    3  
(75.0) 

เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุด 
  ดําเนินการนําเขาคลงัปญญามหาวิทยาลยั 

    4 
(100.0) 

เจาของผลงานนาํเขาไฟลดิจิทลัสูคลังปญญา 
  มหาวิทยาลยัดวยตนเอง 

    2 
(50.0) 

หอสมุดดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขา 
  เอกสารดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัย 

    4 
(100.0) 

รวม 4 3 2 4  
*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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1.9 มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและผูรับผิดชอบในการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญามหาวิทยาลัย  

จากการศึกษามาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล เหตุผลท่ีเลือกใช 
องคประกอบยอยของเมทาดาตาท่ีใช และผูรับผิดชอบในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในคลัง
ปญญามหาวิทยาลัย พบวา 

มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง 
รอยละ 100.0 ใชมาตรฐาน Dublin Core Metadata ในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

เหตุผลท่ีเลือกใชมาตรฐาน Dublin Core Metadata  หองสมุดมหาวิทยาลัยไดระบุ
เหตุผล ตามจํานวนและรอยละ ดังนี้ คือ รองรับโปรแกรม Dspac มากที่สุด จํานวน 3 แหง รอยละ 
75.0 ไดแก  สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  หอสมุดและคลังความรู  
มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

องคประกอบยอยของเมทาดาตาท่ีใช พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 
100.0 ใชชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน ผูรวมงาน หัวเรื่อง  ประเภททรัพยากรสารสนเทศ ปท่ี
ผลิตเอกสาร ภาษา รองลงมาจํานวน 3 แหง รอยละ 75.0 เทากัน ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ
หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล ใชสาระสังเขป  สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใชทางเชื่อมไปสูเอกสารฉบับเต็มในคลังปญญา  
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล และ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใชขอมูลเก่ียวกับลิขสิทธิ์ 

องคประกอบยอยอ่ืนท่ีใชเพ่ิมเติม พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัยจํานวน 3 แหง รอยละ 
75.0 ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใช 
Degree name และ Degree level รองลงมา จํานวน 2 แหง รอยละ 50.0 เทากัน ไดแก ศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร ใช Degree grantor และทุนท่ีไดรับ และหองสมุดมหาวิทยาลัยจํานวนเทากัน 
ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช Degree Discipline  หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล
กับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใชเลขเรียกหนังสือ  

ผูรับผิดชอบในการลงรายการเมทาดาทา พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 

100.0 ใหบรรณารักษเปนผูรับผิดชอบในการลงรายการเมทาดาทา รองลงมาจํานวน 2 แหง รอยละ 
50.0 ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ใหนักศึกษาฝกงานเปนผูรับผิดชอบในการลงรายการเม
ทาดาทา (ตารางท่ี 15) 
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ตารางท่ี  15 แสดงจํานวนและรอยละของมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและ
ผูรับผิดชอบในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญามหาวิทยาลัย 

N=4 

มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
และผูรับผิดชอบในการลงรายการทรัพยากร

สารสนเทศในคลังปญญามหาวิทยาลัย 

หองสมุดมหาวิทยาลยั  
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)จํานวน
(รอยละ) 

มาตรฐานการลงรายการ      
  • Dublin Core Metadata     4  

(100.0) 
เหตุผลที่เลือกใช      
  • รองรับโปรแกรม Dspac มากที่สุด     3 

(75.0) 
  • มีมาตรฐานที่ด ี     1 

(25.0) 
  • เหมาะกับการใชงาน     1 

(25.0) 
  • คําที่ใชสื่อความหมายสามารถเขาใจไดดี     1 

(25.0) 
องคประกอบยอยของเมทาดาตาที่ใช      
  • ชื่อเร่ือง     4 

(100.0) 
  • ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน          4  

(100.0) 
  • ผูรวมงาน        4 

(100.0) 
  • หัวเร่ือง            4  

(100.0) 
  • สาระสงัเขป     3 

(75.0) 
  • ประเภททรัพยากรสารสนเทศ         4  

(100.0) 
  • สํานักพิมพ     2 

(50.0) 
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ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละของมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและ
ผูรับผิดชอบในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญามหาวิทยาลัย (ตอ) 

N=4 
มาตรฐานการลงรายการทรัพยากร

สารสนเทศและผูรับผิดชอบในการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญา

มหาวิทยาลัย 

หองสมุดมหาวิทยาลยั  
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)จํานวน
(รอยละ) 

  • ปที่ผลติเอกสาร     4 
(100.0) 

  • จํานวนหนา        2 
(50.0) 

  • ทางเชื่อมไปสูเอกสารฉบบัเต็มในคลังปญญา     3 
(75.0) 

  • ขอมูลเก่ียวกับลิขสิทธิ์     3 
(75.0) 

องคประกอบยอยอ่ืนที่ใชเพิ่มเติม      

  • คําคน     2 
(50.0) 

  • Degree name     3 
(75.0) 

  • Degree level     3 
(75.0) 

  • Degree Discipline     2 
(50.0) 

  • Degree.grantor     2 
(50.0) 

  • e-mail     1 
(25.0) 

  • ทุนทีไดรับ     2 
(50.0) 

  • เลขเรียกหนังสือ     2  
(50.0) 
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ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนและรอยละของมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลและ
ผูรับผิดชอบในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญามหาวิทยาลัย  (ตอ) 

N=4 
มาตรฐานการลงรายการทรัพยากร

สารสนเทศและผูรับผิดชอบในการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญา

มหาวิทยาลัย 

หองสมุดมหาวิทยาลยั  
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)จํานวน
(รอยละ) 

ผูรับผิดชอบในการลงรายการเมทาดาทา      
  • บรรณารักษ     4 

(100.0) 
  • นักเอกสารสนเทศ     1 

(25.0) 
  • เจาหนาที่หองสมุด     1 

(25.0) 
  • เจาหนาที่ของคณะวิชา     1 

(25.0) 
  • นักศึกษาฝกงาน     2 

(50.0) 

 
1.10 การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงของผูใชบริการ 

จากการศึกษาถึงการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงของผูใชบริการแตละประเภท พบวา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย  พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหงรอยละ 100.0 กําหนดให

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับ
เต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการ
กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

บุคคลภายนอก พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 3 แหง รอยละ 75.0 ไดแก ศูนย
บรรณสารและสื่ อการ ศึกษา มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี  หอส มุดและคลั งความรู  
มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กําหนดใหผูใช
ภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงาน
ภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์ใน
การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม รองลงมา จํานวน 1 แหง รอยละ 25.0 คือ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําหนดใหผูใชภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม 
สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มโดยตองลงทะเบียนผูใชงานกอน (ตารางท่ี 16) 
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ตารางท่ี  16 แสดงจํานวนและรอยละของการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงของผูใชบริการ 
N=4 

การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงของผูใชบริการ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)จํานวน(รอย
ละ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย      
 •  สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ทางบรรณานุกรม 
สาระสงัเขป และเนื้อหาฉบบัเตม็เมื่อใชงาน
ภายในเครือขายมหาวิทยาลยัและภายนอก
มหาวิทยาลยัผานระบบ VPN โดยมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบบัเต็ม 

     

  •  สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับ
เต็มเมื่อใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลยั
และภายนอกมหาวิทยาลยัผานระบบ VPN 
โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหา
ฉบับเต็ม 

    4   
(100.0) 

  • สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม
และสาระสังเขป เมื่อใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลยั  

     

  • อ่ืนๆ .....................................................      

บุคคลภายนอก      

  • สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ทางบรรณานุกรม 
สาระสงัเขป และเนื้อหาฉบบัเตม็เมื่อใชงาน
ภายในเครือขายมหาวิทยาลยัโดยมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบบัเต็ม 

     

• สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม
และสาระสังเขปเมื่อใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลยั 
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนและรอยละของการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงของผูใชบริการ (ตอ) 
N=4 

การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงของผูใชบริการ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)จํานวน
(รอยละ 

  • อ่ืน ๆ ไดแก      
      - สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม
เมื่อใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมี
การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

    3  
(75.0) 

      - สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม
โดยตองลงทะเบียนผูใชงานกอน  

    1 
(25.0) 

           

 
1.11 วิธีการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน 

จากการศึกษาถึงวิธีการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน พบวา 
วิธีการสืบคน พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 100.0 มีวิธีการสืบคนจากชื่อ

บุคคล สืบคนจากชื่อหนวยงาน  สืบคนจากชื่อเรื่อง สืบคนจากคําสําคัญ และสืบคนจากปท่ีผลิต 
รองลงมา จํานวน 3 แหง รอยละ 75.0 ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร ใชวิธีการสืบคนข้ันสูงโดยใชตรรกบูลีน 

การแสดงผลการสืบคน พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 100.0 แสดงผลการ
สืบคนในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็ม และข้ึนอยูกับประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ (ตารางท่ี 17) 
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ตารางท่ี  17 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน 
N=4 

วิธีการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)จํานวน(รอย
ละ) 

วิธีการสืบคน      
  • สืบคนจากชื่อบุคคล           4  

(100.0) 
  • สืบคนจากชื่อหนวยงาน             4 

(100.0) 
  • สืบคนจากชื่อเร่ือง                   4 

(100.0) 
  • สืบคนจากคําสาํคัญ/หัวเร่ือง           4 

(100.0) 
  • สืบคนข้ันสูงโดยใชตรรกบูลนี     3 

(75.0) 
  • อ่ืนๆ      

     - สืบคนจากปทีผ่ลิต     4 
(100.0) 

     - สืบคนจากสาขาวิชา     1 
(25.0) 

การแสดงผลการสืบคน      
  • ขอมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และ 
    เอกสารฉบบัเต็ม 

    4 
(100.0) 

  • ข้ึนอยูกับความตองการของเจาของผลงาน     1 
(25.0) 

  • ข้ึนอยูกับประเภททรัพยากรสารสนเทศ     4 
(100.0) 

      
*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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1.12 การควบคุมการเขาถึงคลังปญญามหาวิทยาลัยของผูปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาถึงการควบคุมการเขาถึงคลังปญญามหาวิทยาลัยของผูปฏิบัติงาน 

พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 100.0 ควบคุมการเขาถึงดวยการกําหนดสิทธิ์ดวย e-
mail รองลง จํานวน 1 แหง รอยละ 25.0  คือ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ควบคุมการเขาถึงดวยการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงดวยชื่อ/รหัสผาน  (ตารางท่ี 18) 

 
ตารางท่ี  18 แสดงจํานวนและรอยละของการควบคุมการเขาถึงคลังปญญามหาวิทยาลัยของ
ผูปฏิบัติงาน 

N=4 

การควบคุมการเขาถึงคลังปญญามหาวิทยาลัย
ของผูปฏิบัติงาน 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม (แหง) 

จํานวน(รอยละ) 

  กําหนดสิทธิ์การเขาถึงดวยชื่อ/รหัสผาน     1  
(25.0) 

  กําหนดสิทธิ์ดวย e-mail     4 
(100.0) 

*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
1.13 การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มและการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ 

จากการศึกษาถึงการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มและการแสดงสิทธิ์บน
ทรัพยากรสารสนเทศ พบวา 

การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม พบวา หองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 3 แหง  
รอยละ 75.0 ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หอสมุดและคลัง
ความรู มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กําหนด
สิทธิ์การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพและดาวนโหลดได รองลงมา จํานวน  1 แหง รอยละ 
25.0 คือ สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําหนดสิทธิ์การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม
โดยการอาน และดาวนโหลดได 

การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยทุกแหง รอยละ 
100.0 แสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศดวยการสรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็น
ดวยตาเปลา (ตารางท่ี 19) 
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ตารางท่ี  19 แสดงจํานวนและรอยละของการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มและการแสดง
สิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ 

N=4 

การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มและ
การแสดงสิทธิบ์นทรัพยากรสารสนเทศ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)จํานวน(รอย
ละ) 

การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม      

  • อาน และดาวนโหลดได     1 
(25.0) 

  • อาน พิมพและดาวนโหลดได     3 
(75.0) 

  • อ่ืน ๆ      

     - วิทยานพินธตัง้แตป 2559 เปนตนไป    
       อาน พิมพและดาวนโหลดได 

    1 
(25.0) 

การแสดงสิทธิบ์นทรัพยากรสารสนเทศ      
  • สรางลายน้าํดิจิทลัแสดงกรรมสิทธิ์แบบ 
    มองเห็นดวยตาเปลา 

    4 
(100.0) 

 
1.14 การสํารองขอมูล 

จากการศึกษาถึงการสํารองขอมูล พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แหง รอยละ 
50.0 เทากัน ไดแก หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดลกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร สํารองขอมูลลงใน Server ของหองสมุด นอกจากนี้ยังมีหองสมุด
มหาวิทยาลัยจํานวนเทากัน ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยบรรณ
สารกับสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สํารองขอมูลลงใน Server ของหองสมุดและ 
Server ของศูนยคอมพิวเตอร (ตารางท่ี 20) 
 
ตารางท่ี  20 แสดงจํานวนและรอยละของการสํารองขอมูล 

N=4 

การสํารองขอมูล 
หองสมุดมหาวิทยาลยั 

จฬ. มทส. มม. มศว. รวม   
(แหง) 

สํารองขอมูลลงในฐานขอมูลสํารอง (Tape 
Backup) 

    1 
(25.0) 

สํารองขอมูลลงใน Server ของหองสมุด     2 
(50.0) 
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ตารางท่ี 20 แสดงจํานวนและรอยละของการสํารองขอมูล (ตอ) 
N=4 

การสํารองขอมูล 
หองสมุดมหาวิทยาลยั 

จฬ. มทส. มม. มศว. รวม   
(แหง) 

สํารองขอมูลลงใน Server ของหองสมุดและ 
Server ของศูนยคอมพิวเตอร 

    2 
(50.0) 

 
1.15 วิธกีารประชาสัมพันธคลังปญญามหาวิทยาลัย 

จากการศึกษาถึงวิธีการประชาสัมพันธคลังปญญามหาวิทยาลัย พบวาหองสมุด
มหาวิทยาลัย จํานวน 3 แหง รอยละ 75.0 เทากัน ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ใชวิธีติดประกาศภายในหองสมุด และหองสมุด
มหาวิทยาลัยจํานวนเทากัน ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยบรรณสาร
และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล ใช
วิธีจัดทําแผนพับ/ใบปลิวแจกบริเวณมหาวิทยาลัย  

เม่ือพิจารณาถึงหนวยงานท่ีมีวิธีการประชาสัมพันธคลังปญญามหาวิทยาลัยจํานวนมาก
ท่ีสุด พบวา มีหองสมุดมหาวิทยาลัย จํานวน 1 แหง คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  มีวิธีการประชาสัมพันธ จํานวน  4 วิธี ไดแก แจงใหทราบผานสื่อสังคมออนไลน 
(Facebook,  e-mail, Line เปนตน) จัดทําประกาศบนเว็บไซตหองสมุด สงจดหมายเวียนไปตาม
คณะ/ภาควิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และติดประกาศภายในหองสมุด (ตารางท่ี 21) 

 
ตารางท่ี  21 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการประชาสัมพันธคลังปญญามหาวิทยาลัย 

N=4 

วิธีการประชาสัมพนัธ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)จํานวน
(รอยละ) 

แจงใหทราบในกิจกรรมการปฐมนิเทศ 
นักศึกษาใหม 

    1 
(25.0) 

แจงใหทราบผานสื่อสงัคมออนไลน (Facebook,  e-
mail, Line เปนตน) 

    1 
(25.0) 

จัดทําประกาศบนเว็บไซตหองสมุด     1 
(25.0) 

สงจดหมายเวียนไปตามคณะ/ภาควิชาตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

    3 
(75.0) 

 



86 

ตารางท่ี  21 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการประชาสัมพันธคลังปญญามหาวิทยาลัย (ตอ) 
N=4 

วิธีการประชาสัมพนัธ 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)จํานวน(รอย
ละ) 

ติดประกาศภายในหองสมุด     1 
(25.0) 

จัดทําแผนพับ/ใบปลิวแจกบริเวณมหาวิทยาลัย     3 
(75.0) 

จัดอบรมเก่ียวกับคลังปญญาแกอาจารย/นักวิจัย     1 
(25.0) 

นําเสนอตอทีป่ระชุมคณบด ี     1 
(25.0) 

รวม 3 3 2 4  

*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

1.16 แผนการพัฒนาคลังปญญามหาวิทยาลัย 
จากการศึกษาถึงแผนการพัฒนาคลังปญญามหาวิทยาลัย พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัย

ทุกแหงรอยละ 100.0 มีแผนท่ีจะพัฒนาคลังปญญามหาวิทยาลัย  โดยหองสมุดมหาวิทยาลัยแตละ
แหงมีแผนในการพัฒนา ดังนี้ (ตารางท่ี 22) 

 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 “นําผลงานประเภทสิทธิบัตร การคบพบสิ่งมีชีวิตใหม มาลงในคลังปญญามหาวิทยาลัย” 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “ปรับปรุงเวอรชั่นของ Dspace เปนเวอรชั่นลาสุด” 
หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “นําทรัพยากรสารสนเทศมาลงในคลังปญญามหาวิทยาลัยทีละประเภทเริ่มจากผลงาน

ทางวิชาการสายสนับสนุน และคณะเภสัชศาสตร” 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 “นําขอมูลวิทยานิพนธ ไปไว ท่ี  i-thesis สวนขอมูล อ่ืนจัดเ ก็บไว ในคลั งปญญา

มหาวิทยาลัย สืบคนขอมูลจากท้ังสองระบบโดยใช Search engine (PRIMO)” 
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ตารางท่ี  22 แสดงจํานวนและรอยละของแผนการพัฒนาคลังปญญามหาวิทยาลัย 
N=4 

แผนการพัฒนาคลังปญญามหาวิทยาลัย 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอยละ) 

มีแผนที่จะพัฒนา     4  
(100.0) 

  • นําทรัพยากรสารสนเทศมาลงในคลังปญญา 
    มหาวิทยาลยัทีละประเภท เร่ิมจากผลงาน 
    ทางวชิาการสายสนับสนนุ และคณะเภสัช 
    ศาสตร 

  •  1 
(25.0) 

  • ปรับปรุงเวอรชั่นของ Dspace เปนเวอรชั่น 
    ลาสุด 

 • 
  1 

(25.0) 

  • นําขอมูลวิทยานิพนธไปไวที่ i-thesis ขอมูล 
    อ่ืนจัดเก็บไวในคลังปญญามหาวิทยาลัย  
    สืบคนขอมูลจากทั้งสองระบบโดยใช  
    Search engine (PRIMO) 

   • 1 
(25.0) 

  • นําผลงานประเภทสิทธิบัตร การคบพบสิ่งมี 
    ชีวิตใหม มาลงในคลังปญญามหาวิทยาลัย 

•    1 
(25.0) 

ยังไมมีแผนที่จะพัฒนา      

 
1.17 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 

1.17.1 ปญหาในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย  

จากการศึกษาถึงปญหาในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย พบวาหองสมุด
มหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 50.0 เทากัน ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กับหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบปญหาจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ  หอสมุด
และคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดลกับสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ประสบปญหาท่ีตองใชเวลามากในการศึกษาเทคโนโลยีและเจาของผลงานไมสามารถใหขอมูลได
เนื่องจากมีปญหาดานลิขสิทธิ์ และ ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กับหอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบปญหาการสืบคนภาษาไทยบางคําไมแสดงผล 
(ตารางท่ี 23) 
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ตารางท่ี  23 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
N=4 

ปญหาในการจัดการคลงัปญญามหาวิทยาลยั 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม(แหง) 

จํานวน(รอยละ) 
จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ     2 

(50.0) 
ตองใชเวลามากในการศึกษาเทคโนโลย ี     2 

(50.0) 
เจาของผลงานใชเวลานานในการนําสงผลงานให 
  หองสมุด 

    1 
(25.0) 

เจาของผลงานไมสามารถใหขอมูลไดเนื่องจากมี 
  ปญหาดานลิขสทิธิ ์

    2 
(50.0) 

เจาของผลงานไมมีความเชื่อมั่นในการเก็บรักษา 
  ขอมูลในระบบ 

    1 
(25.0) 

ชุมชนไมเห็นความสําคัญของปญญามหาวิทยาลัย     1 
(25.0) 

หองสมุดไมสามารถติดตามทรัพยากรสารสนเทศ   
  ไดอยางครบถวน 

    1 
(25.0) 

การสืบคนภาษาไทยบางคําไมแสดงผล     2 
(50.0) 

ไมมีการประชาสัมพันธเชิงรุก     1 
(25.0) 

 
1.17.2 ขอเสนอแนะในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 

จากการศึกษาถึงขอเสนอแนะในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยพบวาหองสมุด
มหาวิทยาลัย 2 แหง รอยละ 50.0  ไดแก ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เสนอใหบรรณารักษและนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศควรรวมมือกันในการกําหนดคาตางๆ ในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
รองลงมา จํานวน 1 แหง รอยละ 25.0 เทากัน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ (ตารางท่ี 24) 

 
สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 “ควรกําหนดนโยบายดานทรัพยากรสารสนเทศ  เก่ียวกับประเภทของไฟลท่ีจะ

นําเขาคลังปญญา  มหาวิทยาลัย การใส Bookmark การใสลายน้ํา” 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 “ควรมีการอัพเดตเวอรชั่นของโปรแกรมจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยใหทันสมัย

อยูเสมอและเจาของผลงานควรจัดสงผลงานทางวิชาการไปยัง คณะวิชาเพ่ือรวบรวมทุกสาขาวิชา
นําสงหองสมุดในการลงคลังปญญามหาวิทยาลัย” 
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หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
 “ควรมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการขอมูลวิจัย (Data seal) เพ่ือใหคลัง

ปญญามหาวิทยาลัยมีมาตรฐานยิ่งข้ึน” 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   
 “การจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย” 

 
 

ตารางท่ี  24 แสดงจํานวนและรอยละของขอเสนอแนะในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
N=4 

ขอเสนอแนะในการจัดการคลังปญญา
มหาวิทยาลยั 

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอยละ) 

ควรมีการอัพเดตเวอรชั่นของโปรแกรมจัดการ 
  คลังปญญามหาวิทยาลัยใหทันสมัยอยูเสมอ 

    1 
(25.0) 

ควรกําหนดนโยบายดานทรัพยากรสารสนเทศ 
  เก่ียวกับประเภทของไฟลที่จะนําเขาคลังปญญา 
  มหาวิทยาลยั การใส Bookmark การใสลายน้ํา 

    1 
(25.0) 

บรรณารักษและนักเทคโนโลยีสารสนเทศควร 
  รวมมือกันในการกําหนดคาตางๆ ในการจัดการ 
  คลังปญญามหาวิทยาลัย 

    2 
(50.0) 

เจาของผลงานควรจัดสงผลงานทางวชิาการไปยัง 
  คณะวิชาเพื่อรวบรวมทุกสาขาวิชานําสงหองสมุด 
  ในการลงคลังปญญามหาวิทยาลัย 

    1 
(25.0) 

ควรมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการ 
  ขอมูลวิจัย (Data seal) เพื่อใหคลังปญญา 
  มหาวิทยาลยัมีมาตรฐานยิ่งข้ึน 

    1 
(25.0) 

การจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัยควรกําหนดเปน 
  วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

    1 
(25.0) 

 
1.18 แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย 

จากการศึกษาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย พบวาหองสมุด
มหาวิทยาลัย 3 แหง รอยละ 75.0 เทากัน  ไดแก สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
ศูนย บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  หอสมุดและคลังความรู  
มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอวาผูบริหารมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญตอการจัดเก็บผลงานทาง
วิชาการโดยกําหนดเปนนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ สงผลงานเขารวมในคลังปญญา  สํานักงานวิทย
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ทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เสนอวาควรมีการจัดต้ังหนวยงาน/คณะกรรมการจัดทํา
และตั้งเปาหมายเพ่ือขับเคลื่อนการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย (ตารางท่ี 25)  
 
ตารางท่ี  25 แสดงจํานวนและรอยละของแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย 

N=4 

แนวปฏิบัติท่ีด ี

หองสมุดมหาวิทยาลยั 
จฬ. มทส. มม. มศว. รวม(แหง)

จํานวน(รอยละ) 
ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญตอ 
  การจัดเก็บผลงานทางวชิาการโดยกําหนด 
  เปนนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ สงผลงาน 
  เขารวมในคลังปญญา 

    3 
(75.0) 

ควรมีการติดตอประสานงานกับบุคคลที ่
  เก่ียวของเพื่อการทํางานอยางตอเนื่อง 

    1 
(25.0) 

ควรมีการจัดตั้งหนวยงาน/คณะกรรมการจัดทํา 
  และตั้งเปาหมายเพื่อขับเคลื่อนการจัดทําคลัง 
  ปญญามหาวทิยาลัย 

    3 
(75.0) 

คณะวิชา/หนวยงาน ควรมีมาตรการควบคุม 
   ดูแลคุณภาพของขอมูล 

    1 
(25.0) 

หนวยงานควรใหความรวมมือในการจัดสง 
  ผลงานเขารวมในคลังปญญามหาวิทยาลัย 

    2 
(50.0) 
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2. สภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน 
การเก็บขอมูลใชการสัมภาษณผูบริหารและผูรับผิดชอบการจัดการผลงานทางวิชาการ

เก่ียวกับการจัดการผลงานทางวิชาการของหนวยงานท่ีตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และ
แนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี  จํานวน 9 แหง คือ ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป หอสมุดสาขา วังทาพระ 
บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา นําเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย โดยใชอักษรยอ แทนชื่อเต็ม ดังนี้ 

อักษรยอ        ช่ือเต็ม 
จปภ.  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
สถ.  คณะสถาปตยกรรมศาสตร   
บค.  คณะโบราณคดี 
มศ.  คณะมัณฑนศิลป 
หส.  หอสมุดสาขา วังทาพระ 
บฑ.  บัณฑิตวิทยาลัย  
หศ.  หอศิลป 
กก.  กองกิจการนักศึกษา 
กบ.   กองบริการการศึกษา        
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะ
วิชา/หนวยงาน ประกอบดวย ตําแหนงผูตอบแบบสัมภาษณ  การจัดการผลงานทางวิชาการ และ
แนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี  ดังนี้ 

2.1 ตําแหนงผูตอบแบบสัมภาษณ 
ในการสัมภาษณสภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน 

จากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน จํานวน 18 คน พบวาผูตอบแบบสัมภาษณในกลุม
ผูบริหารจํานวนมากท่ีสุด 3 คน รอยละ 15.8  เปนคณบดี จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
โบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป รองลงมา จํานวน 2 คน รอยละ 10.5 จํานวน เทากันเปนรองคณบดี 
จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพและคณะสถาปตยกรรมศาสตร และเปนผูอํานวยการ
จากบัณฑิตวิทยาลัยและหอศิลป   

สําหรับผูรับผิดชอบการจัดการผลงานทางวิชาการจํานวนมากท่ีสุด 3 คน รอยละ 15.8 เปน
วิชาการศึกษาปฏิบัติการ จากคณะคณะโบราณคดี  คณะมัณฑนศิลป และหอศิลป  (ตารางท่ี 26) 
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ตารางท่ี  26 แสดงจํานวนและรอยละของตําแหนงผูตอบแบบสัมภาษณการจัดการผลงานทาง
วิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน 

N=18 

ตําแหนง 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ. สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(คน)  

จํานวน
(รอย
ละ) 

ผูบริหาร           
  • คณบดี          3 

(15.8) 
  • รองคณบด ี          2 

(10.5) 
  • ผูอํานวยการ          2 

(10.5) 
  • หัวหนาหอสมุดวังทาพระ          1 

(5.3) 
  • หัวหนางานกิจการนักศึกษา  
     วังทาพระ 

         1 
(5.3) 

  • หัวหนางานทะเบียนและสถิต ิ 
    วังทาพระ 

         1 
(5.3) 

ผูรับผิดชอบการจัดการผลงานทาง 
  วิชาการ 

          

  • บรรณารักษชํานาญการพิเศษ          1 
(5.3) 

  • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ          3 
(15.8) 

  • นักวิชาการศึกษาชํานาญการ          1 
(5.3) 

  • นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
     พิเศษ 

         1 
(5.3) 

  • นักบริหารทั่วไปปฏิบัติการ          1 
(5.3) 

  • นักบริหารทั่วไป          1 
(5.3) 
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2.2 การจัดเก็บผลงานทางวิชาการในคณะวิชา/หนวยงาน 
2.2.1 นโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 

จากการศึกษานโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ จํานวน  9 แหง พบวา มีคณะ
วิชา/หนวยงาน จํานวนมากท่ีสุด คือ 6 แหง รอยละ 66.7 ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป  บัณฑิตวิทยาลัย และหอศิลป 
มีนโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการเปนลายลายลักษณอักษร รองลงมา จํานวน 3 แหง รอยละ 
33.3 ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา ไมมีการกําหนด
นโยบาย (ตารางท่ี 27) 

คณะวิชา/หนวยงานท่ีมีนโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการเปนลายลายลักษณ
อักษร มีนโยบาย ดังนี้  

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
“ผูขอทุนกองทุนวิจัยและสรางสรรคจะตองมอบเอกสารทางวิชาการแกกองทุน 

จํานวน  3 เลม สําหรับผูท่ีไมไดขอทุนจะขอไฟลเอกสารมาจัดเก็บ” 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
“จัดเก็บผลงานทางวิชาการไวท่ีหองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน  1 ชุด”   
คณะโบราณคดี 
“มีนโยบายในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการเปนมติในท่ีประชุมในการจัดเก็บเพ่ือ

ประกันคุณภาพการศึกษาและเปนฐานขอมูลวิจัยของคณะ โดยจัดเก็บเปนรูปเลม จํานวน 1 เลม และ
เปนไฟล Microsoft Excel” 

คณะมัณฑนศิลป  
“มีนโยบายในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยแสดงวิสัยทัศนในการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดานบุคลากร ดานการเงินและงบประมาณของคณะมัณฑนศิลป ภายใน  1 ป เริ่มตั้งแต 
วันท่ี  9 ตุลาคม 2559”  

         บัณฑิตวิทยาลัย 
“จัดเก็บวิทยานิพนธและผลงานทางวิชาการของบุคลากร โดยใชโปรแกรม Dspace 

ใน Ithesis และผลักดันใหเกิดการเก็บขอมูลลงในฐานขอมูล Ithesis” 
หอศิลป 
“สรางระบบคลังสะสมผลงานศิลปกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือเปนแหลงเรียนรู

ทางวัฒนธรรม” 
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ตารางท่ี  27 แสดงจํานวนและรอยละของนโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 
N=9 

นโยบายการจัดเก็บผลงาน
ทางวชิาการ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ. สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอย
ละ) 

มีการกําหนดนโยบาย           
  • เปนลายลักษณอักษร          6 

(66.7) 
  • ไมเปนลายลักษณอักษร           

ไมมีการกําหนดนโยบาย          3 
(33.3) 

 
2.2.2 การวางแผนการจัดเก็บและใหบริการผลงานทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู 

จากการศึกษาการวางแผนการจัดเก็บและใหบริการผลงานทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู จํานวน  9 แหง พบวา มีคณะวิชา/หนวยงาน จํานวนมากท่ีสุด คือ 6 แหง รอยละ 66.7 ไดแก 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะ
มัณฑนศิลป  บัณฑิตวิทยาลัย และหอศิลป มีการวางแผนการจัดเก็บและใหบริการ  รองลงมา จํานวน 
3 แหง รอยละ 33.3 ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา 
ไมมีการวางแผนการจัดเก็บและไมมีนโยบายใหบริการ (ตารางท่ี 28) 

ตารางท่ี  28 แสดงจํานวนและรอยละของการวางแผนการจัดเก็บและใหบริการผลงานทางวิชาการ
เพ่ือการเรียนรู 

N=9 

การวางแผนการจัดเก็บและ
ใหบริการผลงานทางวิชาการเพื่อ

การเรียนรู 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ. สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอยละ) 

มีการวางแผนการจัดเก็บและ 
   ใหบริการ            

         6 
(66.7) 

มีการวางแผนการจัดเก็บแตไมม ี
  นโยบายใหบริการ                          

          
 

ไมมีการวางแผนการจัดเก็บและ
ไมมีนโยบายใหบริการ                          

         3 
(33.3) 
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2.2.3 การรวบรวมผลงานทางวิชาการ ระบบ/วิธีการจัดเก็บ และประเภทของผลงานวิชาการ
ท่ีจัดเก็บ 

จากการศึกษาการรวบรวมผลงานทางวิชาการ ระบบ/วิธีการจัดเก็บ และประเภทของ
ผลงานวิชาการท่ีจัดเก็บ จํานวน  9 แหง พบวา 

การรวบรวมผลงานทางวิชาการ พบวา มีคณะวิชา/หนวยงาน จํานวนมากท่ีสุด คือ 5 
แหง รอยละ 55.6 ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
โบราณคดี คณะมัณฑนศิลป และหอศิลป มีการรวบรวมผลงานทางวิชาการ แตหนวยงานอีก 4 แหง 
รอยละ 44.4 ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษา และกองบริการ
การศึกษา ไมมีการรวบรมผลงานทางวิชาการ 

 ระบบ/วิธีการจัดเก็บ ในคณะวิชา/หนวยงานท่ีมีการรวบรวมผลงานทางวิชาการ  
พบวา จํานวน 4 แหง รอยละ 44.4 ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  คณะ
โบราณคดี คณะมัณฑนศิลป และหอศิลป มีการจัดเก็บดวยระบบมือ รองลงมา จํานวน 2 แหง รอยละ 
22.2 เทากัน จัดเก็บดวยโปรแกรมระบบหองสมุด ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตรและคณะ
มัณฑนศิลป  และจัดเก็บเปนไฟล Microsoft Excel/ Microsoft word ไดแก คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพและหอศิลป   

เม่ือพิจารณาถึงคณะวิชา/หนวยงานท่ีมีระบบ/วิธีการจัดเก็บจํานวนมากท่ีสุด พบวามี
คณะวิชา/หนวยงาน จํานวน 2 แหง มีระบบ/วิธีการจัดเก็บ จํานวน 2 แบบ เทากัน ดังนี้ คือ คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับหอศิลปมีระบบ/วิธีการจัดเก็บ 2 ระบบ/วิธีการจัดเก็บ ไดแก 
จัดเก็บดวยระบบมือและจัดเก็บเปนไฟล Microsoft Excel/ Microsoft word สวนคณะมัณฑนศิลป
จัดเก็บดวยระบบมือและดวยโปรแกรมระบบหองสมุด 

ประเภทของผลงานวิชาการท่ีจัดเก็บ พบวาคณะวิชา/หนวยงาน จํานวนมากท่ีสุด คือ 4 
แหง รอยละ 44.4 ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะ
โบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป จัดเก็บรายงานการวิจัย รองลงมา จําวน 3 แหง รอยละ 33.3 เทากัน 
ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะมัณฑนศิลป 
จัดเก็บเอกสารการสอน  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร และ
คณะโบราณคดีจัดเก็บเอกสารคําสอนและตํารา 

เม่ือพิจารณาถึงคณะวิชา/หนวยงานท่ีมีการจัดเก็บผลงานวิชาการจํานวนมากประเภท
ท่ีสุด พบวาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ จัดเก็บผลงานทางวิชาการ จํานวนมากท่ีสุด 
คือ จํานวน 7 ประเภท ไดแก เอกสารการสอน เอกสารคําสอน รายงานวิจัย หนังสือ ตํารา บท
วิเคราะหการสรางสรรค และสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ ตารางท่ี 29)          
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ตารางท่ี  29 แสดงจํานวนและรอยละของการรวบรวมผลงานทางวิชาการ 
N=9 

การรวบรวมผลงานทาง
วิชาการ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ. สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอย
ละ) 

มีการรวบรวมผลงานทาง 

   วิชาการ 

         5 
(55.6) 

  •ระบบ/วิธีการจัดเก็บ           

      จัดเก็บดวยระบบมือ •  • •   •   4 
(44.4) 

      จัดเก็บดวยโปรแกรม 

      ระบบหองสมุด 

 

 •  •      2 
(22.2) 

      จัดเก็บเปนไฟล    
      Microsoft Excel/  
      Microsoft   word 

•      •   2 
(22.2) 

      รวม (ระบบ/วิธีการ
จัดเก็บ) 

2 1 1 2   2    

  • ประเภทของผลงาน 

    วิชาการท่ีจัดเก็บ 

          

      เอกสารการสอน • •  •      3 
(33.3) 

      เอกสารคําสอน • • •       3 
(33.3) 

      รายงานวิจัย • • • •      4 
(44.4) 
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ตารางท่ี 29 แสดงจํานวนและรอยละของการรวบรวมผลงานทางวิชาการ (ตอ)  
 N=9 

การรวบรวมผลงานทาง
วิชาการ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ. สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอย
ละ) 

      หนังสือ • •        2 
(22.2) 

      ตํารา • • •       3 
(33.3) 

      บทวิเคราะหการ   
      สรางสรรค 

•         1 
(11.1) 

       ผลงานศิลปะ/ขอมูล 

      ประกอบผลงาน 

      •   1 
(11.1) 

      สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ •      •   2 
(22.2) 

      รูปภาพผลงานศิลปะ       •   1 
(11.1) 

      รายงานการสัมมนา    •      1 
(11.1) 

      รายงานประจําป    •      1 
(11.1) 

      วารสารท่ีหนวยงานผลิต   •       1 
(11.1) 

  รวม (ประเภทของผลงาน
วิชาการ) 

7 5 4 5   4    

ไมมีการรวบรวมผลงานทาง
วิชาการ 

         4 
(44.4) 

 
สําหรับวิธีการจัดเก็บดวยระบบมือของแตละคณะวิชา/หนวยงาน  มีดังนี้ 

คณะมัณฑนศิลป 
“นําผลงานทางวิชาการของบุคลากรมาจัดเรียงข้ึนชั้นตามชื่อเจาของผลงาน สวนศิลป

นิพนธจัดเรียงตามปการศึกษาและลําดับท่ีเขามา” 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
“นําผลงานทางวิชาการของบุคลากรมาจัดเรียงข้ึนชั้นตามปท่ีไดรับทุนและชื่อเจาของ

ผลงาน” 
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หอศิลป 
“- ผลงานศิลปะ จัดเรียงตามขนาดของผลงานและพ้ืนท่ีในการจัดเก็บภายในหอศิลป

สนามจันทร มหาวิทยาลัยศิลปากร และบริเวณภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 - ขอมูลประกอบผลงาน จัดเก็บเปนไฟล Microsoft Excel/ Microsoft word เพ่ือการ

ลงทะเบียน แสดงจํานวน  ขอมูล และสถานท่ีจัดเก็บ 
 - สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ จัดเรียงตามประเภทนิทรรศการ 
 - รูปภาพผลงานศิลปะท่ีลงในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ จัดเก็บเปนไฟลดิจิทัล” 

 
2.2.4 สถานท่ีจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 

จากการศึกษาสถานท่ีจัดเก็บผลงานทางวิชาการ จํานวน  9 แหง พบวามีคณะวิชา/
หนวยงาน จํานวนมากท่ีสุด คือ 5 แหง รอยละ 55.6 ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป และหอศิลป มีสถานท่ีจัดเก็บ
ผลงานทางวิชาการแบบเปนสัดสวน แตหนวยงานอีก 4 แหง รอยละ 44.4 ไดแก หอสมุดสาขา วังทา
พระ บัณฑิตวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา ไมมีสถานท่ีจัดเก็บผลงานทาง
วิชาการ (ตารางท่ี 30) 

 
ตารางท่ี  30 แสดงจํานวนและรอยละของสถานท่ีจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 

N=9 

สถานที่จดัเก็บผลงานทาง
วิชาการ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ

. 
สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)
จํานวน
(รอย
ละ) 

มีสถานที่จดัเก็บ          5 
(55.6) 

  • เปนสัดสวน • • • •   •   5 
(55.6) 

   • ไมเปนสดัสวน           
 

ไมมีสถานที่จัดเก็บ          4 
(44.4) 

 
 
2.2.5 ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 

จากการศึกษาผูรับผิดชอบในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ จํานวน  9 แหง พบวามี
คณะวิชา/หนวยงาน จํานวนมากท่ีสุด คือ 5 แหง รอยละ 55.6 ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป และหอศิลป มี
ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ แตหนวยงานอีก 4 แหง รอยละ 44.4 ไดแก หอสมุด
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สาขา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัย กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา ไมมีผูรับผิดชอบใน
การจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 

ในการศึกษาถึงจํานวนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ พบวาคณะวิชา/
หนวยงาน จํานวน 2 แหง รอยละ 22.2 เทากัน  ไดแก คณะสถาปตยกรรมศาสตร และคณะ
มัณฑนศิลป มีผูรับผิดชอบ จํานวน 1 คน คณะโบราณคดีและหอศิลปมีผูรับผิดชอบ จํานวน 2 คน 

เม่ือพิจารณาถึงฝาย/งานท่ีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการสังกัด พบวา 
คณะวิชา/หนวยงาน จํานวน 2 แหง รอยละ 22.2  ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
กับคณะโบราณคดี มีบุคลากรในงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการจัดเก็บผลงาน
ทางวิชาการ (ตารางท่ี 31)  

ตารางท่ี  31 แสดงจํานวนและรอยละของผูรับผิดชอบในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 
N=9 

ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ผลงานทางวชิาการ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ

. 
สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอย
ละ) 

มีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ          5 (55.6) 

  • จํานวน           

    - 1 คน  •  •      2 (22.2) 

    - 2 คน   •    •   2 (22.2) 

    - 3 คน •         1 (11.1) 

  • ฝาย/งานที่สังกัด           
     - กองทุนวิจัยสรางสรรค •         1 

(11.1) 
    - กองการเจาหนาที ่ •         1 

(11.1) 

 
  



100 

ตารางท่ี 31 แสดงจํานวนและรอยละของผูรับผิดชอบในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
N=9 

ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ผลงานทางวชิาการ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ

. 
สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอย
ละ) 

    - งานประกันคุณภาพ 
      การศึกษา 

•  •       2 
(22.2) 

    - งานการศึกษา   •       1 
(11.1) 

    - ศูนยการเรียนรู    •      1 
(11.1) 

    - หองสมุดคณะ  •        1 
(11.1) 

    - ฝายขอมูลศิลปะ       •   1 
(11.1) 

    - ฝายนทิรรศการ       •   1 
(11.1) 

ไมมีผูรับผดิชอบในการจัดเก็บ          4 
(44.4) 

 
2.2.6 ปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการ 

จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการ จํานวน  9 
แหง พบวามีคณะวิชา/หนวยงาน จํานวนมากท่ีสุด คือ 3 แหง รอยละ 33.3  ไดแก คณะโบราณคดี 
คณะมัณฑนศิลป และหอศิลป ประสบปญหาดานสถานท่ีจัดเก็บมีเนื้อท่ีไมมีเพียงพอ รองลงมา 
จํานวน 2 แหง รอยละ 22.2  ประสบปญหาดานหนวยงานไมมีนโยบายในการจัดเก็บทําใหไมมีการ
รวบรวมผลงานทางวิชาการ (ตารางท่ี 32) 
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ตารางท่ี  32 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรวบรวมผลงานทาง
วิชาการ 

N=9 

ปญหาและอุปสรรคในการ
จัดเก็บรวบรวมผลงานทาง

วิชาการ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ

. 
สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอย
ละ) 

สถานที่จดัเก็บมีเนื้อที่ไมมีเพียงพอ          3  
(33.3) 

ไมมีสถานที่จัดเก็บเปนสัดสวน          1  
(11.1) 

การจัดเรียงผลงานทางวชิาการ 
   ไมเปนระบบ 

         1 
(11.1) 

ไมสามารถสืบคนไฟลดิจิทัลได          1  
(11.1) 

ไมสามารถคนหาเร่ืองที่ตองการ 
   ไดจากสมุดลงทะเบียน 

         1 
(11.1) 

ไมมีผูรับผดิชอบในการจัดเก็บ 
   ผลงานทางวชิาการในบางชวง 

         1 
(11.1) 

ไมสงคืนผลงานทางวิชาการจาก 
  ผูที่ขอยืมไปใช   

         1 
(11.1) 

ไมไดรับผลงานทางวชิาการคืน 
  จากผูทรงคุณวฒุิที่ตรวจผลงาน 
  ทางวชิาการ 

         1 
 (11.1) 

หนวยงานไมมนีโยบายในการ 
  จัดเก็บทําใหไมมีการรวบรวม 
  ผลงานทางวชิาการ 

         2 
(22.2) 

เจาของผลงานไมตองการเผยแพร          1 
(11.1) 

ไมมีขอบังคับใหบุคลากรสาย 
  สนับสนนุทุกคนทาํผลงานทาง 
  วิชาการ 

         1 
(11.1) 
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ตารางท่ี 32 แสดงจํานวนและรอยละของปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรวบรวมผลงานทาง
วิชาการ (ตอ)           

N=9 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บ
รวบรวมผลงานทางวชิาการ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ

. 
สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)

จํานวน
(รอย
ละ) 

บุคลากรไมเห็นความสําคัญในการ 
  เก็บรวบรวมผลงานทางวชิาการ 

         1 
(11.1) 

ไมมีหนวยงานกลางในการจัดเก็บ 
  ผลงานทางวชิาการ 

         1 
(11.1) 

 
2.2.7 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 

จากการศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ จํานวน  9 แหง 
พบวาคณะวิชา/หนวยงานทุกแหง รอยละ 100.0  เสนอแนะวาควรมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีเก็บ
รวบรวมผลงานทางวิชาการ  รองลงมา จํานวน 2 แหง รอยละ 22.2  ไดแก คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพและหอศิลป เสนอแนะวาควรมีสถานท่ีจัดเก็บผลงานทางวิชาการท่ี
เหมาะสม (ตารางท่ี 33) 

ตารางท่ี  33 แสดงจํานวนและรอยละของขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 
N=9 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดเก็บ
ผลงานทางวชิาการ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ

. 
สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)
จํานวน
(รอยละ) 

ควรมีหนวยงานกลางทาํหนาที ่
  เก็บรวบรวมผลงานทางวชิาการ 

         9 
(100.0) 

ควรมีสถานที่จัดเก็บผลงานทาง 
  วิชาการที่เหมาะสม 

         2 
(22.2) 

นําผลงานทางวชิาการมาจัดทาํ 
  เปน e-Book 

         1 
(11.1) 

วิธีการจัดเก็บผลงานทางวชิาการ 
  ควรทําใหสามารถเขาถึงได 
  โดยสะดวก  

         1 
(11.1) 
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ตารางท่ี 33 แสดงจํานวนและรอยละของขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ (ตอ) 
N=9 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดเก็บ
ผลงานทางวชิาการ 

คณะวิชา/หนวยงาน 
จปภ

. 
สถ. บค. มศ. หส. บฑ. หศ. กก. กบ. รวม 

(แหง)
จํานวน
(รอยละ) 

มหาวิทยาลยัควรกําหนดนโยบาย 
  ใหแตละหนวยงานในการผลิต  
  การจัดเก็บและเผยแพรผลงาน 
  ทางวชิาการ 

         1 
(11.1) 

ควรมีระเบียบในการจําหนายออก 
  ผลงานทางวชิาการบางรายการ 

         1 
(11.1) 

ควรมีบุคลากรที่มีความรูทาง 
  คอมพิวเตอร 

         1 
(11.1) 

*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
2.3 แนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี  

2.3.1 นโยบายการจัดการคลังปญญา 
จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดีดานนโยบายการจัดการคลัง

ปญญาจากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน จํานวน 18 คน พบวา 
ดานนโยบายหลัก  จํานวน 5 คน รอยละ 27.8 เสนอวามหาวิทยาลัยควรมี

ขอกําหนดใหอาจารย/ผูทําวิจัยจัดสงผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา รองลงมา จํานวน 2 คน รอย
ละ 11.1 ควรกําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษร ดานงบประมาณ จํานวน 18 คน รอยละ 100.0 
เสนอวาควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดทําคลังปญญา รองลงมา จํานวน 3 คน รอยละ 
16.7 เสนอวามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนดานงบประมาณ ดานทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน 2 คน 
รอยละ 11.1 เทากัน เสนอวาควรจัดเก็บผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับและ
ควรกําหนดประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีนํามาจัดเก็บ ดานบุคลากร จํานวน 18 คน รอยละ 
100.0 เสนอวาควรมีผูรับผิดชอบโดยตรง รองลงมา จํานวน 1 คน รอยละ 5.6 เทากัน เสนอวาควรมี
ผูทรงคุณวุฒิ  ควรมีคณะกรรมการจากคณะวิชาท่ีมีวุฒิภาวะและบุคลากรหองสมุด ควรกําหนดให
คณบดีเปนกรรมการจัดการคลังปญญา ควรกําหนดผูรับผิดชอบจํานวนนอยท่ีสุด และควรมีการพัฒนา
บุคลากรผูรับผิดชอบการจัดทําคลังปญญา ดานเทคโนโลยี จํานวน 1 คน รอยละ 5.6 เสนอวาควรใช
เทคโนโลยีในการโอนถายขอมูล และดานลิขสิทธิ์จํานวน 1 คน รอยละ 5.6 เทากัน เสนอวาผลงาน
ทางวิชาการท่ีนํามาจัดเก็บควรเปนผลงานท่ีเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยและควรกําหนดขอบเขตการ
นําไปใชงาน (ตารางท่ี 34) 
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ตารางท่ี  34 แสดงจํานวนและรอยละของนโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการจําแนกรายดาน 
N=18 

นโยบายการจัดการ
คลังปญญา 

รายการ จํานว
น 

รอยละ 

ดานนโยบายหลัก 1. ควรกําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษร 2 11.1 
 2. มหาวิทยาลัยควรมีขอกําหนดใหอาจารย/ผูทําวิจัยจัดสง 

   ผลงาน ทางวชิาการเขา คลงัปญญา 
5 27.8 

 3. ผูบริหารมหาวิทยาลยัควรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 1 5.6 

 4. ควรกําหนดนโยบายการจัดการสินทรัพยทางปญญาในเชิง    
   พาณิชย 

1 5.6 

 5. ควรมีการกําหนดนโยบายระหวางผูมีสวนเก่ียวของ 1 5.6 
 6. ควรกําหนดนโยบายดานประโยชนของคลงัปญญาที ่

   ประชาคมไดรับ 
1 5.6 

ดานงบประมาณ 1. มหาวิทยาลัยควรสนับสนนุดานงบประมาณ 3 16.7 
 2. ควรกําหนดงบประมาณสาํหรับการจัดทําคลงัปญญา 18 100.0 

ดานทรัพยากร
สารสนเทศ 

1. ควรจัดเก็บผลงานทางวชิาการของบุคลากรและนกัศึกษาทกุ 
   ระดับขอมูล 

2 11.1 

 2. ควรกําหนดประเภทของผลงานทางวชิาการทีน่ํามาจัดเก็บ 2 11.1 

 3. ควรมีผูรับผิดชอบโดยตรง 18 100.0 
 4. ควรกําหนดใหคณบดีเปนกรรมการจัดการคลังปญญา 1 5.6 
 5. ควรกําหนดผูรับผิดชอบจํานวนนอยที่สดุ 1 5.6 
 6. ควรมีการพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบการจัดทาํคลังปญญา 1 5.6 

ดานเทคโนโลย ี 1. ควรใชเทคโนโลยีในการโอนถายขอมูล 1 5.6 

ดานลิขสิทธิ ์ 1. ผลงานทางวิชาการที่นาํมาจดัเก็บควรเปนผลงานที่เปน
ลิขสิทธิ ์
   ของมหาวิทยาลัย 

1 5.6 

 2. ควรกําหนดขอบเขตการนําไปใชงาน 1 5.6 
*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
2.3.2 ทรัพยากรสารสนเทศท่ีควรนํามาจัดเก็บ   

จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดีดานทรัพยากรสารสนเทศท่ีควร
นํามาจัดเก็บจากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน พบวา จํานวน 16 คน รอยละ 88.9 เสนอวา
ควรจัดเก็บวิทยานิพนธ รองลงมา จํานวน 15 คน รอยละ 83.3 เทากัน เสนอวาควรจัดเก็บตํารา 
ผลงานการวิจัย  และบทความทางวิชาการ  จํานวน 12 คน รอยละ 66.7 เทากัน  เสนอวาควรจัดเก็บ
หนังสือ สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ (ตารางท่ี 35) 
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ตารางท่ี  35 แสดงจํานวนและรอยละของทรัพยากรสารสนเทศท่ีควรนํามาจัดเก็บ 
N=18 

ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรนํามาจัดเก็บ จํานวน รอยละ 

ตํารา 15 83.3 

หนังสือ 12 66.7 

ผลงานการวิจัย      15 83.3 

งานแปล          8 44.4 

รายงานการประชุม/สัมมนา    8 44.4 

เอกสารการสอน 10 55.6 

เอกสารคําสอน 4 22.2 

วิทยานิพนธ 16 88.9 

การศึกษาอิสระ      11 61.1 

สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ        12 66.7 

เอกสารจดหมายเหตุ      4 22.2 

ผลงาน/โครงการนักศึกษา           3 16.7 

รายงานประจําป     5 27.8 

คูมือปฏิบัติงาน 10 55.6 

วาสารของมหาวิทยาลัย 11 61.1 

บทความทางวิชาการ                 15 83.3 

จุลสาร                 7 38.9 

สไลด 10 55.6 

ภาพถาย/รูปภาพ 11 61.1 

สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค        9 50.0 

สื่อดิจิทัล 10 55.6 

สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ 3 16.7 

Power point 5 27.8 

      *ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

2.3.3 วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนําเขาคลังปญญาและการกําหนดระยะเวลาในการ
จัดสงเอกสารใหหนวยงานท่ีดูแล 

จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดีดานวิธีการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศนําเขาคลังปญญาจากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน พบวา จํานวน  14 คน รอย
ละ77.8 เสนอใหบุคลากรของหนวยงานท่ีจัดตั้งคลังปญญาเปนผูนําเขาขอมูล จํานวน  12 คน รอยละ 
66.7 โดยการจัดสงท้ังเอกสารตนฉบับและไฟลใหแกบุคลากรของหนวยงานท่ีจัดตั้งคลังปญญา
รองลงมา จํานวน 4 คน รอยละ 22.2 เสนอใหเจาของผลงานนําขอมูลเขาดวยตนเอง  
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การกําหนดระยะเวลาในการจัดสงเอกสารใหหนวยงานท่ีดูแล พบวา จํานวน 9 คน รอย
ละ 50.0 เห็นควรใหมีการกําหนดระยะเวลาในการจัดสงเอกสารใหหนวยงานท่ีดูแล (ตารางท่ี 36) 

ตารางท่ี  36 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนําเขาคลังปญญา 
N=18 

วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนําเขาคลังปญญา จํานวน รอยละ 

วิธีการนําเขา   
  • เจาของผลงานนําขอมูลเขาดวยตนเอง 4 22.2 
  • ใหบุคลากรของหนวยงานที่จัดตั้งคลังปญญาเปนผูนําเขาขอมูล   14 77.8 
    - จัดสงไฟลให 1 5.6 
    - จัดสงทั้งเอกสารตนฉบับและไฟลให 12 66.7 
    - จัดสงตามความสะดวกของเจาของผลงาน 1 5.6 
  • ใหผูประสานงานแตละคณะวิชา/หนวยงานนําข้ึน 1 

5.6 
การกําหนดระยะเวลาในการจัดสงเอกสารใหหนวยงานที่ดูแล   
  • ควรมีการกําหนดระยะเวลา 10 55.6 
  • ไมควรมีการกําหนดระยะเวลา 8 44.4 
*วิธีการนําเขาตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
2.3.4 การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลตามประเภทของผูใชบริการ 

จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดีดานการกําหนดสิทธิ์การเขาถึง
ขอมูลตามประเภทของผูใชบริการจากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน พบวา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย พบวา จํานวน 9 คน รอยละ 50.0 เสนอวาสามารถเขาถึง
ขอมูลได ท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหา
ฉบับเต็มหรือโดยเสรี      รองลงมา จํานวน  5 คน รอยละ 27.8  เสนอวาสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ัง
ทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

บุคคลภายนอก พบวา จํานวน 5 คน รอยละ 27.8 เสนอวาสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ัง
ทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มหรือโดย
เสรี  รองลงมา จํานวน  3 คน รอยละ 16.7 เทากัน  เสนอวาสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัย โดยมีการ
กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มและสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป
และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในและภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการ
เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (ตารางท่ี 37) 
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ตารางท่ี  37 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทของผูใชบริการและการกําหนดสิทธิ์การเขาถึง 
N=18 

ประเภทของ
ผูใชบริการ 

การกําหนดสิทธิ์การเขาถึง จํานวน รอยละ 

บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั 

1. สามารถเขาถึงขอมูลไดทั้งทางบรรณานุกรมสาระสังเขป 
   และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใชงานภายในเครือขาย 
   มหาวิทยาลยัและภายนอกมหาวิทยาลยัผานระบบ VPN  
   โดยมีการกําหนดสทิธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

5 27.8 

 2. สามารถเขาถึงขอมูลไดทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป  
   และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใชงานภายในเครือขาย 
   มหาวิทยาลยัและภายนอกมหาวิทยาลยัผานระบบ VPN  
   โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 
   หรือโดยเสรี       

9 50.0 

 3. สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรมและ 
   สาระสงัเขป เมื่อใชงานภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัย 

0 0.0 

 4. อ่ืน ๆ   
    4.1 เขาถึงขอมูลไดตามสทิธิทีเ่จาของผลงานกําหนด 1 5.6 

บุคคลภายนอก 1. สามารถเขาถึงขอมูลไดทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป  
   และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใชงานภายในเครือขาย 
   มหาวิทยาลยั โดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหา 
   ฉบับเต็ม 

3 16.7 

 2. สามารถเขาถึงขอมูลไดทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป 
   และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใชงานภายในเครือขาย 
   มหาวิทยาลยัและภายนอกมหาวิทยาลยัผานระบบ VPN  
  โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มหรือ 
  โดยเสรี       

5 27.8 

 3. สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรมและ 
   สาระสงัเขป เมื่อใชงานภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัย 

1 5.6 
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ตารางท่ี  37 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทของผูใชบริการและการกําหนดสิทธิ์การเขาถึง   
(ตอ) 

N=18 
ประเภทของ
ผูใชบริการ 

การกําหนดสิทธิ์การเขาถึง จํานวน รอยละ 

 4. อ่ืน ๆ   

    4.1 สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรมและ 
        สาระสงัเขป เมื่อใชงานภายนอกเครือขาย 
        มหาวิทยาลยัถาตองการดูเนื้อหาฉบับเต็มใหมา 
        ติดตอที่หองสมุด 

2 11.1 

   4.2 เขาถึงขอมูลไดตามสทิธิที่เจาของผลงานกําหนด 2 11.1 

   4.3 สามารถเขาถึงขอมูลไดทั้งทางบรรณานุกรม  
       สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใชงานภายใน 
       และภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนด 
       สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

3 16.7 

 

2.3.5 การแบงกลุมขอมูลในหนาจอ 
จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดีดานการแบงกลุมขอมูลในหนาจอ

จากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน  พบวา จํานวน  11 คน รอยละ 61.1 เสนอวาควรใชวิธี
แบงตามคณะ/หนวยงาน  จํานวนใกลเคียงกัน คือ 10 คน รอยละ 55.6 เทากัน เสนอวาควรใชวิธีแบง
ตามเนื้อหาวิชาและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ (ตารางท่ี 38) 

 
ตารางท่ี  38 แสดงจํานวนและรอยละของการแบงกลุมขอมูลในหนาจอ 

N=18 

การแบงกลุมขอมูลในหนาจอ จํานวน รอยละ 

คณะ/หนวยงาน 11 61.1 

ปที่สรางผลงาน    6 33.3 

เนื้อหาวิชา 10 55.6 

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ 10 55.6 
สาขาวิชา 2 11.1 
คําคน 1 5.6 

*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

2.3.6 วิธีการสืบคน 
จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดีดานวิธีการสืบคน โดยการสืบคน

ในทางเลือก Browse และการสืบคนโดยผูใชกําหนดคําคนจากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน 
พบวา  
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การสืบคนในทางเลือก Browse พบวา จํานวน  14 คน รอยละ 77.8 เสนอวาควรใชวิธี
สืบคนจากคําสําคัญ จํานวนใกลเคียงกัน คือ จํานวน  13 คน รอยละ 72.2 เทากัน เสนอวาควรใชวิธี
สืบคนจากชื่อบุคคลและสืบคนจากชื่อเรื่อง  

การสืบคนโดยผูใชกําหนดคําคน พบวา จํานวน  14 คน รอยละ 77.8 เสนอวาควรใชวิธี
สืบคนข้ันสูงโดยใชตรรกบูลีน (Advance search) รองลงมา จํานวน 9 คน รอยละ 50.0 เสนอวาควร
ใชวิธีสืบคนข้ันพ้ืนฐาน (Basic search) (ตารางท่ี 39) 

 
ตารางท่ี  39 แสดงจํานวนและรอยละของวิธีการสืบคน 

N=18 

วิธีการสืบคน จํานวน รอยละ 

การสืบคนในทางเลือก Browse   
    • สืบคนจากชื่อบุคคล 13 72.2 
    • สืบคนจากชื่อหนวยงาน 10 55.6 
    • สืบคนจากชื่อเร่ือง 13 72.2 
    • สืบคนจากคําสําคัญ   14 77.8 

การสืบคนโดยผูใชกําหนดคําคน       
    • สืบคนข้ันพื้นฐาน (Basic search) 9 50.0 
    • สืบคนข้ันสูงโดยใชตรรกบูลีน (Advance search) 14 77.8 

*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

2.3.7 การแสดงผลการสืบคน 
จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดีดานการแสดงผลการสืบคนจาก

บุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน พบวา จํานวน  11 คน รอยละ 61.1 เสนอวาควรแสดงผลการ
แสดงผลการสืบคนในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม รองลงมา 
จํานวน 3 คน รอยละ 16.7 เทากัน เสนอวาควรแสดงผลการสืบคนในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม 
และสาระสังเขป และข้ึนอยูกับลิขสิทธิ์ของผลงานทางวิชาการนั้น (ตารางท่ี 40) 
 
ตารางท่ี  40 แสดงจํานวนและรอยละของการแสดงผลการสืบคน 

N=18 

การแสดงผลการสืบคน จํานวน รอยละ 

 เฉพาะขอมูลทางบรรณานุกรม 0 0.0 
 ขอมูลทางบรรณานุกรมและสาระสังเขป 3 16.7 
 ขอมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม 11 61.1 
 อ่ืนๆ   
    • ข้ึนอยูกับลิขสิทธิ์ของผลงานทางวิชาการนัน้ 3 16.7 
    • ตัวอยางของผลงานทางวิชาการ 1 5.6 
    • ตามความประสงคของเจาของผลงานทางวิชาการ 1 5.6 
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2.3.8 การกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 
จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดีดานการกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหา

ฉบับเต็มจากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน พบวา จํานวน  8 คน รอยละ 61.1 เสนอวาควร
กําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวนโหลดได รองลงมา จํานวน 2 คน รอย
ละ 11.1 เทากัน เสนอวาควรกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอานไดอยางเดียวและตาม
ความประสงคของเจาของผลงานทางวิชาการ (ตารางท่ี 41) 

 
ตารางท่ี  41 แสดงจํานวนและรอยละของการกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

N=18 

การกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม จํานวน รอยละ 

  อานไดอยางเดียว 2 11.1 
  อานและพิมพลงกระดาษได 0 0.0 
  อานและดาวนโหลดได 0 0.0 
  อาน พิมพและดาวนโหลดได 8 44.4 
  อ่ืนๆ    
    • ตามประเภทของผูใชบริการ 1 5.6 
    • ตามความประสงคของเจาของผลงานทางวิชาการ 2 11.1 

2.3.9 การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ 

จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดีดานการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากร
สารสนเทศจากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน พบวา จํานวน 9 คน รอยละ 50.0 เสนอวา
ควรแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศโดยการสรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตา
เปลา รองลงมา จํานวน 2 คน รอยละ 11.1 เทากัน เสนอวาควรแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ
โดยการสรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา และแสดงสิทธิ์ดวยชื่อ
หนวยงาน (ตารางท่ี 42) 

 
ตารางท่ี  42 แสดงจํานวนและรอยละของการกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

N=18 

การแสดงสิทธิบ์นทรัพยากรสารสนเทศ จํานวน รอยละ 

  การตั้งรหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ 0 0.0 
  การสรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา 9 50.0 
  การสรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา 2 11.1 
  การแสดงสิทธิ์ดวยชื่อหนวยงาน 2 11.1 
  การแสดงวันเวลา และหมายเลข Account ของผูใชเมื่อมีการเขาถึงขอมูล 1 5.6 
  ไมแสดงสิทธิ์ 1 5.6 
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2.3.10 ความคิดเห็นเก่ียวกับทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลัง
ปญญามหาวิทยาลัยศิลปากรจากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน พบวา จํานวน 18 คน รอย
ละ 100.0 เห็นสมควรใหมีทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปญญามหาวิทยาลัย 
(ตารางท่ี 43) 

 
ตารางท่ี  43 แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากรในคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร 

N=18 

ความคิดเห็นเก่ียวกับทาํเนียบนกัวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปญญา
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จํานวน รอยละ 

  ควรมีทําเนียบนักวิชาการ 18 100.0 

  ไมควรมีทําเนียบนักวิชาการ 0 0.0 
   

 
2.3.11 ความคิดเห็นเก่ียวกับจุดเดนท่ีควรมีของคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร 

จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับจุดเดนท่ีควรมีของคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร
จากบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน พบวา จํานวน 7 คน รอยละ 38.9 เห็นสมควรใหมีภาพ
ผลงานศิลปะ รองลงมา จํานวน 2 คน รอยละ 11.1 เทากัน เห็นสมควรใหมีระบบท่ีดี ผลงาน
สรางสรรคของมหาวิทยาลัย  ขอมูลทางดานศิลปะและโบราณคดี (ตารางท่ี 44) 

 
ตารางท่ี  44 แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเห็นเก่ียวกับจุดเดนท่ีควรมีของคลังปญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

N=18 

ความคิดเห็นเก่ียวกับจุดเดนที่ควรมีของคลังปญญามหาวทิยาลยัศิลปากร จํานวน รอยละ 

  ควรมีภาพผลงานศิลปะ 7 38.9 
  ควรมีระบบที่ดี  2 11.1 
  ควรมีผลงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย 2 11.1 
  ควรมีสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ 1 5.6 
  ควรมีขอมูลทางดานศิลปะและโบราณคดี 2 11.1 
  ควรแบงหมวดหมูแยกตามคณะวิชา 1 5.6 
  แสดงรายชื่อบุคคลที่มีการสืบคนมาก 10 อันดับแรก 1 5.6 
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2.3.12 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําคลังปญญาท่ีดี 
จากการศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําคลังปญญาท่ีดีจากบุคลากรของแตละคณะ

วิชา/หนวยงาน พบวา จํานวน 2 คน รอยละ 11.1 เทากัน เห็นสมควรใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณาผลงานทางวิชาการท่ีนําเขาคลังปญญาและควรมีระดับในการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
ตามความตองการของเจาของผลงาน รองลงมา จํานวน 1 คน รอยละ 5.6 เทากัน เห็นวาการแสดงผล
เอกสารฉบับเต็มควรนําเสนอแบบไมครบทุกหนา ควรแสดงรายการท่ีสืบคนบอย ควรนับการเขาถึง
เพ่ือการจัดอันดับ (Ranking) ควรมีการแบงหมวดหมูท่ีชัดเจน  ควรใหบุคคลเขาถึงไดโดยเสรี ควรมี
การเชื่อมโยงของเนื้อหาตาง ๆ กันได ควรเปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชบริการและ
ผูทรงคุณวุฒิ ทุกคณะวิชาควรใหรวมมือกันในการจัดทํา ควรมีระบบการสืบคนท่ีดี ควรมีการ
ประชาสัมพันธท่ีดี และควรมีกรรมการประจําคณะวิชาเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการจัดสงไปยัง
หนวยงานท่ีจัดทําคลังปญญา (ตารางท่ี 45) 
 
ตารางท่ี  45 แสดงจํานวนและรอยละของขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําคลังปญญาท่ีดี 

N=18 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําคลังปญญาที่ด ี จํานวน รอยละ 

  ควรมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการที่นําเขาคลัง 
    ปญญา 

2 11.1 

  การแสดงผลเอกสารฉบับเต็มควรนําเสนอแบบไมครบทุกหนา 1 5.6 
  ควรแสดงรายการที่สืบคนบอย 1 5.6 
  ควรนับการเขาถึงเพื่อการจัดอันดับ (Ranking) 1 5.6 
  ควรมีการแบงหมวดหมูที่ชัดเจน 1 5.6 
  ควรมีระดับในการเผยแพรผลงานทางวิชาการตามความตองการของ 
   เจาของผลงาน 

2 11.1 

  ควรใหบุคคลเขาถึงไดโดยเสรี 1 5.6 
  ควรมีการเชื่อมโยงของเนื้อหาตาง ๆ กันได 1 5.6 
  ควรเปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชบริการและผูทรงคุณวุฒิ 1 5.6 
  ทุกคณะวิชาควรใหรวมมือกันในการจัดทํา 1 5.6 
  ควรมีระบบการสืบคนที่ดี 1 5.6 
  ควรมีการประชาสัมพันธที่ดี 1 5.6 
  ควรมีกรรมการประจําคณะวชิาเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการจัดสงไปยัง 
    หนวยงานที่จัดทําคลังปญญา 

1 5.6 
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3. ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  

3.1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร

พบวาสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 237 คน รอยละ 70.1 รองลงมา คือนักศึกษา 
ปริญญาโท/เอก จํานวน 52 คน รอยละ 15.4 สังกัดคณะโบราณคดี จํานวน 100 คน รอยละ 29.6 
รองลงมาคณะมัณฑนศิลป จํานวน 94 คน รอยละ 27.8 ใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตในท่ีพักอาศัย
มากท่ีสุด จํานวน 245 รอยละ 72.5 รองลงมาใชท่ีคณะวิชา/หนวยงาน จํานวน 53 คน รอยละ 15.7 
(ตารางท่ี 46) 

 
ตารางท่ี  46 แสดงจํานวนและรอยละลักษณะของกลุมตัวอยางประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

N=338 
ลักษณะของกลุมตัวอยาง 

ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จํานวน รอยละ 

สถานภาพ   
       นักศึกษาปริญญาตรี 237 70.1 
        นักศึกษาปริญญาโท/เอก   52 15.4 
        อาจารย  20 5.9 
        ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 29 8.6 

คณะที่สังกัด   
        คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  67 19.8 
        คณะสถาปตยกรรมศาสตร   71 21.0 
        คณะโบราณคด ี 100 29.6 
        คณะมัณฑนศิลป 94 27.8 
        หอสมุดสาขา วังทาพระ 2 0.6 
        บัณฑิตวิทยาลัย 1 0.3 
        หอศิลป 1 0.3 
        กองกิจการนักศึกษา 1 0.3 

        กองบริการการศึกษา        1 0.3 

สถานที่ที่ใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตมากที่สุด   

        ที่พักอาศัย  245 72.5 

        ที่คณะวิชา/หนวยงาน        53 15.7 

        ที่หอสมุดสาขา วังทาพระ     37 10.9 

        ที่อ่ืน ๆ 3 0.9 
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3.2 ความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

จากการศึกษาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ท่ีพึงประสงคของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากเกือบทุกดานโดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือดานอัตลักษณ
ของคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.14, S.D.=.571) รองลงมา คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.79, 
S.D.=.522) ดานการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน (Χ=3.78, S.D.=.427)  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ย
ต่ําท่ีสุดคือ ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ (Χ=3.12, S.D.=.225) (ตารางท่ี 47) 

 
ตารางท่ี  47 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนรายดาน 

N=338 
ท่ี รูปแบบคลงัปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงค

ของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Χ  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 

1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ 3.79 .541 มาก 3 
2. ดานการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน 3.78 .427 มาก 2 
3. ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ ์ 3.12 .225 ปานกลาง 4 
4.  ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล 4.14 .571 มาก 1 

 รวม 3.72 .360 มาก  

 
เม่ือพิจารณาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีพึง

ประสงคของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามสถานภาพ พบวา 
นักศึกษาปริญญาตรีมีความตองการในระดับมาก 3 ดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดาน         

อัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.09, S.D.=.561) รองลงมา คือ ดานการสืบคนและการแสดงผล
การสืบคน (Χ=3.77, S.D.=.417) และดานทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.72, S.D.=.515) สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ (Χ
=3.10, S.D.=.220) 

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีความตองการในระดับมาก 3 ดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.28, S.D.=.547) รองลงมา คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ 
(Χ=3.91, S.D.=.501) และดานการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน (Χ=3.88, S.D.=.469) สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ 
(Χ=3.17, S.D.=.213) 

อาจารยมีความตองการในระดับมาก 3 ดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานอัตลักษณ
ของคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.39, S.D.=.525) รองลงมา คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.93, 
S.D.=.451) และดานการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน (Χ=3.85, S.D.=.243) สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ (Χ
=3.27, S.D.=.176) 
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ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีความตองการในระดับมาก 3 ดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.06, S.D.=.665) รองลงมา คือ ดานการสืบคน
และการแสดงผลการสืบคน (Χ=3.67, S.D.=.507) และดานทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.60, 
S.D.=.592) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ดานการเขาถึง
และการกําหนดสิทธิ์ (Χ=3.12, S.D.=.274) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามสถานภาพพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพียงดานเดียว คือ ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์  ทําการทดสอบคาเฉลี่ย
ดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ 

ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ นักศึกษา
ปริญญาตรีกับอาจารย โดยระดับความตองการดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ของอาจารยมี
คาเฉลี่ยสูงกวานักศึกษาปริญญาตรี  (ตารางท่ี 48) 

 
ตารางท่ี  48 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามสถานภาพ 

N=338 

ที่ 
รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่
พึงประสงคของประชาคม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถานภาพ 
นักศึกษา

ปริญญาตรี 
N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 
  N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานทรัพยากรสารสนเทศ 3.72

มาก 

.515 3.91

มาก 

.501 3.93 

มาก 

.451 3.60 

มาก 

.592 .013 

2. ดานการสบืคนและการ
แสดงผลการ 
   สืบคน 

3.77

มาก 

.417 3.88 

มาก 

.469 
 

3.85

มาก 

.243 3.67

มาก 

.507 .137 

3. ดานการเขาถึงและการ
กําหนดสิทธิ ์

3.10

ปาน
กลาง 

.220 3.17

ปาน
กลา
ง 

.213 3.27

ปาน 
กลาง 

.176 3.12

ปาน
กลา
ง 

.274 .005* 
b 

4.  ดานอัตลักษณของคลัง
ปญญาดิจทิัล 

4.09

มาก 

.561 4.28

มาก 

.547 4.39

มาก 

.525 4.06

มาก 

.665 .026 

 รวม 3.70
มาก 

.346 3.84
มาก 

.363 3.88
มาก 

.253 3.64
มาก 

.463 .006 

 
หมายเหตุ       *p-Value < 0.05 
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  a = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับนักศึกษาปริญญาโท/เอก 
b = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย 
c = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับขาราชการ/พนักงาน 
              มหาวิทยาลัย 
d = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับอาจารย 
e = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับขาราชการ/พนักงาน 
              มหาวิทยาลัย 
f = แตกตางระหวางอาจารยกับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

เม่ือพิจารณาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีพึง
ประสงคของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด พบวา 

ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีความตองการในระดับมาก 3 ดาน 
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.21, S.D.=.555) รองลงมา คือ 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.84, S.D.=.632) ดานการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน (Χ
=3.78, S.D.=.507) ) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ดานการ
เขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ (Χ=3.13, S.D.=.244) 

ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีความตองการในระดับมาก 3 ดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล (Χ=3.94, S.D.= .477) รองลงมา คือ ดานทรัพยากร
สารสนเทศ (Χ=3.65, S.D.=.372) ดานการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน (Χ=3.64, S.D.=.507) 
สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ดานการเขาถึงและการกําหนด
สิทธิ์ (Χ=3.05, S.D.=.207) 

ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีความตองการในระดับมาก 3 ดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.20, S.D.= .599) รองลงมา คือ ดานการสืบคนและการ
แสดงผลการสืบคน (Χ=3.87, S.D.=.385) ) ดานทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.81, S.D.=.493)  สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ 
(Χ=3.15, S.D.=.216) 

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีความตองการในระดับมาก 3 ดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.16, S.D.= .602) รองลงมา คือ ดานการสืบคนและการ
แสดงผลการสืบคน (Χ=3.80, S.D.=.443) ) ดานทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.70, S.D.=.561)  สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ 
(Χ=3.13, S.D.=.232) 

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีความตองการในระดับมาก 3 ดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.31, S.D.= .371) รองลงมา คือ ดานการสืบคนและการ
แสดงผลการสืบคน (Χ=3.82, S.D.=.333) ) ดานทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.76, S.D.=.374)  สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ 
(Χ=3.18, S.D.=.130) 
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เม่ือวิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตารางท่ี 49)  
 
ตารางท่ี  49 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามคณะ/หนวยงานท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทา
พระ 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญา
ดิจิทัลที่พึง

ประสงคของ
ประชาคม 

มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

คณะ/หนวยงาน 

Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ

N=67 

คณะ   
สถาปตยกรรม

ศาสตร 
N=71 

คณะโบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ * 
N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานทรัพยากร
สารสนเทศ 

3.84
มาก 

.632 3.65
มาก 

.372 3.81
มาก 

.493 3.70
มาก 

.561 3.76
มาก 

.374 .158 

2. ดานการสบืคน
และการแสดงผล
การสืบคน 

3.78
มาก 

.507 3.64
มาก 

.355 3.87
มาก 

.385 3.80
มาก 

.443 3.82
มาก 

.333 .059 

3. ดานการเขาถึงและ
การกําหนดสิทธิ ์

3.13
ปาน
กลา
ง 

.244 3.05
ปาน
กลา
ง 

.207 3.15
ปาน
กลา
ง 

.216 3.13
ปาน
กลา
ง 

.232 3.18
ปาน
กลา
ง 

.130 .021 

4.  ดานอัตลักษณของ
คลังปญญาดิจิทลั 

4.21
มาก 

.555 3.94
มาก 

.477 4.20 
มาก 

.599 4.16
มาก 

.602 4.31
มาก 

.371 .010 

  รวม 3.76 
มาก 

.429 3.59
มาก 

.288 3.79
มาก 

.340 3.73
มาก 

.367 3.79
มาก 

.169 .011 

(หนวยงานอ่ืน ๆ * ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป กองกิจการนักศึกษา และ
กองบริการการศึกษา) 

หมายเหตุ       *p-Value < 0.05 
a = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัด 
      คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
b = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัด 
      คณะโบราณคดี 
c = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัด 
        คณะมัณฑนศิลป 
d = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัด 
        หนวยงานอ่ืน ๆ 
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e = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี 
f = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
g    = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 
h    = แตกตางระหวางผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
I     = แตกตางระหวางผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 
j    = แตกตางระหวางผูท่ีคณะมัณฑนศิลปกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 
      

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.79, S.D.=.541) โดยขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หนังสือ (Χ=4.38, S.D.=.777)  รองลงมาตามลําดับ 3 ลําดับแรก 
คือ ตํารา (Χ=4.18, S.D.=.882) วิทยานิพนธ (Χ=4.16, S.D.=.898) บทความวิจัย (Χ=4.05, 
S.D.=.916) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ รายงานประจําป (Χ
=3.21, S.D.=.898) และสไลดประกอบการสอน  (Χ=3.21, S.D.=.285)  (ตารางท่ี 50) 

 
ตารางท่ี  50 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี
ตองการดานทรัพยากรสารสนเทศ 

N=338 
ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึงประสงคของ

ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

1 ตํารา        4.18 .882 มาก 2 
2 หนังสือ        4.38 .777 มาก 1 
3 รายงานการวิจัย          3.98 .913 มาก 6 
4 บทความวิจัย    4.05 .916 มาก 4 
5 งานแปล               3.99 .900 มาก 5 
6 วารสารที่หนวยงานผลิต                     3.59 .868 มาก 11 
7 รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ             3.46 .861 มาก 12 
8 เอกสารการสอน       3.74 .813 มาก 8 
9 เอกสารคําสอน 3.59 .793 มาก 11 
10 วิทยานิพนธ   4.16 .898 มาก 3 
11 สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ 3.92 .912 มาก 7 
12 ผลงาน/โครงการนักศึกษา     3.72 .859 มาก 9 
13 รายงานประจําป      3.21 .775 ปานกลาง 14 
14 คูมือปฏิบัติงาน          3.36 .865 ปานกลาง 13 
15 สไลดประกอบการเรียน        3.21 .285 มาก 14 
16 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ   3.59 .878 มาก 11 
17 สิ่งประดิษฐ/หรืองานสรางสรรคอ่ืน ๆ 3.63 .936 มาก 10 
 รวม 3.79 .541 มาก  
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เม่ือพิจารณาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพึง
ประสงคของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามสถานภาพ   พบวา 
ในภาพรวมทุกสถานภาพมีความตองการในระดับมาก เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ คือ นักศึกษา
ปริญญาโท/เอก (Χ=3.88, S.D.=.469) อาจารย (Χ=3.85, S.D.=.243) นักศึกษาปริญญาตรี  (Χ
=3.77, S.D.=.417) และขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย (Χ=3.67, S.D.=.507)  เม่ือวิเคราะหคา
เอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจําแนกสถานภาพพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากการศึกษาตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ พบวา   
นักศึกษาปริญญาตรีมีความตองการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากเกือบทุกประเภท 

โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หนังสือ (Χ=4.35, S.D.=.776)  รองลงมาตามลําดับ 3 
ลําดับแรก คือ ตํารา (Χ=4.13, S.D.=.895) วิทยานิพนธ (Χ=4.11, S.D.=.898) งานแปล (Χ=3.98, 
S.D.=.888) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สไลดประกอบการ
สอน  (Χ=3.19, S.D.=.275)   

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีความตองการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากท่ีสุด  3 
ประเภท คือ วิทยานิพนธ (Χ=4.54, S.D.=.699) หนังสือและบทความวิจัย (Χ=4.52, S.D.=.883 
และΧ=4.52, S.D.=.727 )  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ รายงาน
การวิจัยและสารนิพนธ  (Χ=4.33, S.D.=.760 และ Χ=4.33, S.D.=.810) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา
ท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ รายงานประจําป  (Χ=3.23, S.D.=.731)   

อาจารยมีความตองการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากท่ีสุด 3 ประเภท คือ หนังสือ (
Χ=4.65, S.D.=.745) ตําราและวิทยานิพนธ (Χ=4.50, S.D.=.827 และ Χ=4.50, S.D.=.688) 
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการในระดับมาก 2 ลําดับแรก คือ บทความวิจัย (Χ=4.45, S.D.=.826) 
และรายงานการวิจัย (Χ=4.40, S.D.=.745) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง คือ รายงานประจําปและคูมือปฏิบัติงาน (Χ=3.15, S.D.=.671 เทากัน) 

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีความตองการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมาก
เกือบทุกประเภท โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หนังสือ (Χ=4.24, S.D.=.786)  
รองลงมาตามลําดับ 3 ลําดับแรก คือ ตํารา (Χ=4.10, S.D.=.900) บทความวิจยัและรายงานการวิจัย 
(Χ=3.90, S.D.=1.081 และ Χ=3.90, S.D.=1.047) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง คือ สไลดประกอบการสอน  (Χ=3.16, S.D.=.380)   

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามสถานภาพ พบวาทรัพยากร 
6 ประเภท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ  บทความวิจัย งานแปล 
รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ วทิยานิพนธ  สารนิพนธ/ศิลปะนิพนธ และผลงาน/โครงการ
นักศึกษา ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ   

บทความวิจัยมีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย 
โดยอาจารยมีระดับความตองการบทความวิจัยสูงกวานักศึกษาปริญญาตร ี       

งานแปลมีระดับความตองการแตกตางกัน 2 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย โดย
อาจารยมีคาเฉลี่ยระดับความตองการงานแปลสูงกวานักศึกษาปริญญาตรี  นักศึกษาปริญญาโท/เอก
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กับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยระดับความตองการงาน
แปลสูงกวาขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ 
นักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย โดยอาจารยมีคาเฉลี่ยระดับความตองการบทความวิจัยสูงกวา
นักศึกษาปริญญาตรี    

วิทยานิพนธมีระดับความตองการแตกตางกัน 3 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย 
โดยอาจารยมีคาเฉลี่ยระดับความตองการวิทยานิพนธสูงกวานักศึกษาปริญญาตรี  นักศึกษาปริญญา
โท/เอกกับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยระดับความ
ตองการงานวิทยานิพนธสูงกวาขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  และอาจารยกับขาราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยอาจารยมีคาเฉลี่ยระดับความตองการวิทยานิพนธสูงกวาขาราชการ/
พนักงานมหาวิทยาลัย 

สารนิพนธ/ศิลปนิพนธมีระดับความตองการแตกตางกัน 2 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับ
อาจารย โดยอาจารยมีคาเฉลี่ยระดับความตองการสารนิพนธ/ศิลปนิพนธสูงกวานักศึกษาปริญญาตรี  
นักศึกษาปริญญาโท/เอกกับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ย
ระดับความตองการสารนิพนธ/ศิลปนิพนธสูงกวาขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

ผลงาน/โครงการนักศึกษามีระดับความตองการแตกตางกัน 2 คู นักศึกษาปริญญาตรีกับ
ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยระดับความตองการผลงาน/
โครงการนักศึกษาสูงกวานักศึกษาปริญญาตรี  นักศึกษาปริญญาโท/เอกกับขาราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยระดับความตองการผลงาน/โครงการนักศึกษาสูง
กวาขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย (ตารางท่ี 51) 

 
ตารางท่ี  51 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม 
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามสถานภาพ 

N=338 
 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึง
ประสงคของประชาคม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

สถานภาพ 
นักศึกษา

ปริญญาตรี 
N=237 

นักศึกษา 
ปริญญาโท/

เอก   
N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

1 ตํารา                   4.13
มาก 

.895 4.25
มาก 

.883 4.50
มาก
ที่สุด 

.827 4.24
มาก 

.786 .280 

2 หนังสือ                   4.35
มาก 

.776 4.52
มาก
ที่สุด 

.671 4.65
มาก
ที่สุด 

.745 4.10
มาก 

.900. .045 

3 รายงานการวิจัย          3.88
มาก 

.910 4.33
มาก 

.760 4.40
มาก 

.745 3.90
มาก 

1.081 .002 
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ตารางท่ี 51 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม 
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 
                 N=338 

 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึง
ประสงคของประชาคม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

สถานภาพ 
นักศึกษา

ปริญญาตรี 
N=237 

นักศึกษา 
ปริญญาโท/

เอก   
N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

4 บทความวิจยั    3.94
มาก 

.907 4.52
มาก
ที่สุด 

.727 4.45
มาก 

.826 3.90
มาก 

1.047 .000*
a 

5 งานแปล               3.98
มาก 

.888 3.98
มาก 

.888 4.15
มาก 

.875 3.55
มาก 

1.021 .021*
a, e 

6 วาสารที่หนวยงานผลิต                     3.53
มาก 

.856 3.75
มาก 

.883 4.05
มาก 

.887 3.52
มาก 

.829 .0318
e 

7 รายงานการประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการ             

3.38
มาก 

.848 3.75
มาก 

.883 3.65
มาก 

.813 3.55
มาก 

.870 .023*
a 

8 เอกสารการสอน       3.78
มาก 

.820 3.71
มาก 

.825 3.65
มาก 

.745 3.55
มาก 

.783 .486 

9 เอกสารคําสอน 3.57
มาก 

.776 3.73
มาก 

.888 3.75
มาก 

.786 3.41
ปาน
กลาง 

.733 .257 

10 วิทยานิพนธ   4.11
มาก 

.898 4.54
มาก 

.699 4.50
มาก
ที่สุด 

.688 3.72
มาก 

1.066 .000*
a, e, ,f 

11 สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ 3.87
มาก 

.890 4.33
มาก 

.810 4.15
มาก 

.875 3.48
มาก 

1.022 .000*
a, e 

12 ผลงาน/โครงการนักศึกษา     3.78
มาก 

.880 3.75
มาก 

.837 3.65
มาก 

.745 3.17
ปาน
กลาง 

.602 .004* 
c, e 

13 รายงานประจําป      3.21
มาก 

.817 3.23
มาก 

.731 3.15
มาก 

.671 3.24
มาก 

.577 .978 

14 คูมือปฏิบัติงาน          3.35
มาก 

.874 3.31
มาก 

.853 3.15
มาก 

.671 3.66
มาก 

.897 .190 

15 สไลดประกอบการเรียน       3.19
มาก 

.275 3.30
มาก 

.284 3.34
มาก 

.156 3.16
มาก 

.380 .008 
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ตารางท่ี 51 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม  
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 

N=338 
 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลั
ที่พึงประสงคของ

ประชาคม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

สถานภาพ 
นักศึกษา

ปริญญาตรี 
N=237 

นักศึกษา 
ปริญญาโท/

เอก   
N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

16 สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ   3.55

มาก 

.875 3.75

มาก 

.905 3.80

มาก 

.951 3.52

มาก 

.785 .309 

17 สิ่ งประดิษฐ /ห รืองาน
สรางสรรคอ่ืน ๆ 

3.63

มาก 

.942 3.62

มาก 

.973 3.75

มาก 

.786 3.55

มาก 

.948 .910 

 รวม 3.76

มาก 

.535 3.95

มาก 

.517 3.95

มาก 

.471 3.62

มาก 

.607 .018 

หมายเหตุ       *p-Value < 0.05 
a = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับนักศึกษาปริญญาโท/เอก 
b = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย 
c = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับขาราชการ/พนักงาน 
             มหาวิทยาลัย 
d = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับอาจารย 
e = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับขาราชการ/พนักงาน 
             มหาวิทยาลัย 
f = แตกตางระหวางอาจารยกับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

เม่ือพิจารณาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีพึง
ประสงคของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามคณะ/หนวยงานท่ี
สังกัด พบวา ในภาพรวมผูท่ีสังกัดทุกคณะ/หนวยงานท่ีสังกัดมีความตองการในระดับมาก เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ (Χ=3.87, S.D.=.652) คณะ
โบราณคดี (Χ=3.86, S.D.=.510) หนวยงานอ่ืน ๆ (Χ=3.80, S.D.=.390) และคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร (Χ=3.69, S.D.=.377)  เม่ือวิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความ
ตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากการศึกษาตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ พบวา   
ผู ท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีความตองการทรัพยากร

สารสนเทศในระดับมากเกือบทุกประเภท โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หนังสือ (Χ=
4.22, S.D.=.832)  รองลงมาตามลําดับ 3 ลําดับแรก คือ วิทยานิพนธ (Χ=4.15, S.D.=.821) ตํารา (
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Χ=4.12, S.D.=.879) บทความวิจัยและงานแปล (Χ=4.09, S.D.=.883 และ Χ=4.09, S.D.=.900) 
สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สไลดประกอบการสอน  (Χ
=3.24, S.D.=.348)   

ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีความตองการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมาก
เกือบทุกประเภท โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หนังสือ (Χ=4.45, S.D.=.789)  
รองลงมาตามลําดับ 3 ลําดับแรก คือ ตํารา (Χ=4.28, S.D.=.740) วิทยานิพนธ (Χ=4.15 , 
S.D.=.873) และบทความวิจัย (Χ=4.04, S.D.=.885) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง คือ รายงานประจําป  (Χ=3.03, S.D.=.534)   

ผู ท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีความตองการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากท่ีสุด 1 
ประเภท คือหนังสือ (Χ=4.56, S.D.=.671)  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการในระดับมาก 3 ลําดับ
แรก คือ ตํารา (Χ=4.39, S.D.=.803) วิทยานิพนธ (Χ=4.38, S.D.=.874) และรายงานการวิจัย (Χ
=4.30, S.D.=.859) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ รายงาน
ประจาํป  (Χ=3.14, S.D.=.739)   

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีความตองการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากเกือบทุก
ประเภท โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หนังสือ (Χ=4.26, S.D.=.775)  รองลงมา
ตามลําดับ 3 ลําดับแรก คือ วิทยานิพนธ (Χ=3.96, S.D.=.949) สารนิพนธ/ศิลปะนิพนธ (Χ=3.94, 
S.D.=.914)  ตํารา (Χ=3.93, S.D.=.997) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง คือ สไลดประกอบการสอน  (Χ=3.22, S.D.=.290) 

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีความตองการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากท่ีสุด 1 
ประเภท คือบทความวิจัย (Χ=4.50, S.D.=.548) ทรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการในระดับมาก 3 
ลําดับแรก คือ รายงานการวิจัยและรายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ  (Χ=4.33, S.D.=.816 
เทากัน) ตํารา (Χ=4.17, S.D.=.983) และ สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง คือ ผลงาน/โครงการนักศึกษา (Χ=3.00, S.D.=.000)   

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด 
พบวาทรัพยากร 8 ประเภท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ตํารา 
รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ คูมือปฏิบัติงาน สไลดประกอบการเรียน สูจิบัตร
นิทรรศการศิลปะ  สิ่งประดิษฐ/หรืองานสรางสรรคอ่ืน ๆ  ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ  เชฟ
เฟ มีผลดังนี้ คือ   

ตํารามีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดคณะ
มัณฑนศิลปโดยผูท่ีคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยระดับความตองการตําราสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 

รายงานการวิจัยมีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ี
สังกัดคณะมัณฑนศิลปโดยผูท่ีคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยระดับความตองการรายงานการวิจัยสูงกวาผูท่ี
สังกัดคณะมัณฑนศิลป 

วิทยานิพนธ มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัด
คณะมัณฑนศิลป โดยผูท่ีคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยระดับความตองการวิทยานิพนธสูงกวาผูท่ีสังกัด
คณะมัณฑนศิลป 
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สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผู ท่ีสังกัดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยระดับความตองการ
สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ สูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คูมือปฏิบัติงานมีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยระดับความตองการคูมือปฏิบัติงานสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร 

สไลดประกอบการเรียนมีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือผู ท่ีสังกัดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยระดับความตองการ
สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ สูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะมีระดับความตองการแตกตางกัน 2 คู คือผู ท่ีสังกัดคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยผูท่ีสังกัดคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยระดับความตองการสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะสูงกวาผู
ท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร  ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัด
คณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีระดับความตองการสูจิบัตร
นิทรรศการศิลปะสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี 

สิ่งประดิษฐ/หรืองานสรางสรรคอ่ืน ๆ มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือผูท่ีสังกัด
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยระดับความตองการสิ่งประดิษฐ/หรืองานสรางสรรคอ่ืน ๆ สูง
กวาผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี (ตารางท่ี 52) 
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ตารางท่ี  52 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม 
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามคณะ/หนวยงาน 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญา
ดิจิทัลที่พึงประสงค

ของประชาคม 
มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
ดานทรัพยากร

สารสนเทศ 

คณะ/หนวยงาน Sig 
คณะ

จิตรกรรมฯ
N=67 

คณะ  
 สถาปตยกรรมฯ   

N=71 

คณะโบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน 
อ่ืน ๆ 
 N=6 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

1 ตํารา                   4.12
มาก 

.879 4.28
มาก 

.740 4.39
มาก 

.803 3.93
มาก 

.997 4.17
มาก 

.983 .005* 
h   

2 หนังสือ                   4.22
มาก 

.832 4.45
มาก 

.789 4.56
มาก 

.671 4.26
มาก 

.775 4.00
มาก 

1.095  .013 

3 รายงานการวิจัย          3.90
มาก 

.837 3.97
มาก 

.894 4.30
มาก 

.859 3.68
มาก 

.941 4.33
มาก 

.816 .000*   
h 

4 บทความวิจยั    4.09
มาก 

.883 4.04
มาก 

.885 4.24
มาก 

.911 3.81
มาก 

.942 4.50
มาก
ที่สุด 

.548 .014 

5 งานแปล               4.09
มาก 

.900 3.87
มาก 

.893 4.13
มาก 

.950 3.85
มาก 

.829 3.83
มาก 

.983 .144 

6 วาสารที่หนวยงานผลิต                     3.57
มาก 

.891 3.58
มาก 

.768 3.74
มาก 

.906 3.46
มาก 

.863 3.67
มาก 

1.033 .259 

7 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการ             

3.51
มาก 

.805 3.37
มาก 

.760 3.53
มาก 

.893 3.38
มาก 

.917 4.33
มาก 

.816 .070 

8 เอกสารการสอน       3.79
มาก 

.845 3.63
มาก 

.760 3.68
มาก 

.839 3.87
มาก 

.793 3.50
มาก 

.837 .285 

9 เอกสารคําสอน 3.67
มาก 

.824 3.52
มาก 

.753 3.58
มาก 

.831 3.61
มาก 

.765 3.50
มาก 

.837 .849 

10 วิทยานิพนธ   4.15
มาก 

.821 4.15
มาก 

.873 4.38
มาก 

.874 3.96
มาก 

.949 4.00
มาก 

1.095 .026*
h 
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ตารางท่ี 52 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม  
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามคณะ/หนวยงาน (ตอ) 

    N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญา
ดิจิทัลที่พึงประสงคของ

ประชาคม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ดานทรัพยากร
สารสนเทศ 

คณะ/หนวยงาน Sig 
คณะ

จิตรกรรมฯ
N=67 

คณะ  
 สถาปตยกรรมฯ   

N=71 

คณะโบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน 
อ่ืน ๆ 
 N=6 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

11 สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ 4.00
มาก 

.870 3.56
มาก 

.823 4.13
มาก 

.928 3.94
มาก 

.914 3.67
มาก 

1.033 .002* 
e 

12 ผ ล ง า น / โ ค ร ง ก า ร
นักศึกษา     

3.93
มาก 

.822 3.65
มาก 

.739 3.53
มาก 

.904 3.86
มาก 

.887 3.00

ปาน
กลาง 

.000 .003 

13 รายงานประจําป      3.40
ปาน
กลาง 

.889 3.03
ปาน
กลาง 

.534 3.14
ปาน
กลาง 

.739 3.30
ปาน
กลาง 

.865 3.17
ปาน
กลาง 

.408 .038 

14 คูมือปฏิบัติงาน          3.64
มาก 

1.025 3.10
ปาน
กลาง 

.679 3.24
ปาน
กลาง 

.806 3.47
ปาน
กลาง 

.864 3.67
มาก 

.816 .001*
a 

15 สไลดประกอบการเรียน       3.24
มาก 

.348 3.11
ปาน
กลาง 

.234 3.26
ปาน
กลาง 

.259 3.22
ปาน
กลาง 

.290 3.29
ปาน
กลาง 

.136 .011* 
e 

16 สู จิ บั ต รนิ ท ร รศก า ร
ศิลปะ   

3.97
มาก 

.953 3.28
ปาน
กลาง 

.740 3.51
มาก 

.859 3.63
มาก 

.842 3.83
มาก 

.983 .000* 
a, b 

17 สิ่งประดษิฐ/หรืองาน
สรางสรรคอ่ืน ๆ 

3.94
มาก 

.936 3.46
ปาน
กลาง 

.939 3.46
ปาน
กลาง 

.892 3.71
มาก 

.935 3.50
มาก 

.837 .008*
b 

 รวม 3.87
มาก 

.652 3.69
มาก 

.377 3.86
มาก 

.510 3.73
มาก 

.588 3.80
มาก 

.390 .167 

 (หนวยงานอ่ืน ๆ* ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป กองกิจการนักศึกษา และ
กองบริการการศึกษา) 

หมายเหตุ       *p-Value < 0.05 
a = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัด 
        คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
b = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัด 
        คณะโบราณคดี 
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c = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัด  
             คณะมัณฑนศิลป 

d = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัด 
        หนวยงานอ่ืน ๆ 
e = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี 
f = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
g = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 
h = แตกตางระหวางผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
I = แตกตางระหวางผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 
J = แตกตางระหวางผูท่ีคณะมัณฑนศิลปกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 

 
ดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.78, 

S.D.=.427)  เม่ือพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวา  
การจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลักมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=3.26, 

S.D.=.444)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ จัดตามชื่อสาขาวิชา (Χ
=3.56, S.D.=1.692)  นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางและนอยท่ีสุด ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ 

จัดเรียงตามอ่ืน ๆ (Χ=0.05, S.D.=.469)   

การแบงหมวดหมูทางเลือก Browse มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.89, 

S.D.=.509)   โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง (Χ=4.28, S.D.=.800) รองลงมา
ตามลําดับ 3 ลําดับแรก คือ หัวเรื่อง (Χ=4.28, S.D.=.800) สาขาวิชา (Χ=4.03, S.D.=.833) คณะ
วิชา/หนวยงาน (Χ=3.91, S.D.=825) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ปท่ีผลิตผลงาน (Χ=3.42, 
S.D.=.794)    

การสืบคนดวยวิธี กําหนดคําคน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู ในระดับมาก (Χ=4.28 , 

S.D.=.596) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) (Χ=4.31, 
S.D.=.736) รองลงมา คือ คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) 

การแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในหนาจอ มีคาเฉลี่ยโดยรวม
อยูในระดับมาก (Χ=3.85, S.D.=.483)  การแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทาจําแนกออกเปน
หนาจอการแสดงผลแบบสั้น ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.51, 
S.D.=.483) รองลงมามีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน (Χ=4.29, S.D.=.745)    
หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ=4.28, S.D.=.758) และลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ (Χ=
3.80, S.D.=.913)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ รหัส เชน ISBN ISSN URL (Χ=3.44, S.D.=.825)  
สําหรับหนาจอการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง (Χ=
4.55, S.D.=.675) รองลงมามีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน ( Χ=4.43 , 
S.D.=.745) หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ=4.36, S.D.=.765) และประเภทของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ (
Χ=3.87, S.D.=.836) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ขอบเขตของเนื้อหาทรัพยากร (Χ=3.49, 
S.D.=.786) เจาของลิขสิทธิ์ทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.49, S.D.=.801) และจํานวนหนา/ขนาดไฟล 
/ความยาว หรือเวลา (Χ=3.49, S.D.=.787)  (ตารางท่ี 53) 
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ตารางท่ี  53 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน 

N=338 
ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึงประสงคของ

ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการสบืคนและแสดงผลการสืบคน 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

 การจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก     
1 จัดตามชื่อคณะวิชา/หนวยงาน     3.40 1.806 ปานกลาง 3 

2 จัดตามชื่อสาขาวิชา 3.56 1.692 มาก 1 

3 จัดตามชื่อประเภททรัพยากรสารสนเทศ 3.39 1.774 ปานกลาง 4 

4 จัดตามหัวเร่ือง       3.49 1.859 ปานกลาง 2 

5 จัดตามชวงปที่พิมพ      2.39 1.934 นอยที่สุด 5 

6 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...... 0.05 .469 นอยที่สุด 6 

 รวม 3.26 .446 ปานกลาง  

 การแบงหมวดหมูทางเลือก Browse     
1 เจาของผลงาน               3.88 .836 มาก 5 

2 คณะวิชา/หนวยงาน        3.91 .825 มาก 4 

3 สาขาวชิา 4.03 .833 มาก 3 

4 ประเภททรัพยากรสารสนเทศ        3.60 .765 มาก 6 

5 ชื่อเร่ือง 4.28 .800 มาก 1 

6 หัวเร่ือง       4.07 .874 มาก 2 

7 ปที่ผลติผลงาน        3.42 .794 ปานกลาง 7 
 รวม 3.89 .509 มาก  

 การสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคน     

1 คนแบบทัว่ไป (Basic search)    4.31 .736 มาก 1 

2 คนแบบข้ันสูง  (Advanced Search)   4.26 .824 มาก 2 

 รวม 4.28 .596 มาก  

1 หนาจอการแสดงผลแบบสั้น 4.51 .668 มากที่สุด 1 

3 หัวเร่ือง/คําสําคัญ        4.28 .758 มาก 3 

4 ลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหต ุ 3.80 .913 มาก 4 

5 ปที่ผลติ/ปที่เผยแพร 3.60 .849 มาก 5 

6 รหัส เชน ISBN ISSN URL 3.44 .825 ปานกลาง 6 
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ตารางท่ี 53 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน (ตอ) 

N=338 
ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึงประสงคของ

ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการสบืคนและแสดงผลการสืบคน 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

 หนาจอการแสดงผลแบบสมบรูณ     
1 ชื่อเร่ือง                  4.55 .675 มากที่สุด 1 

2 ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน      4.43 .745 มาก 2 
3 หัวเร่ือง/คําสําคัญ        4.36 .765 มาก 3 
4 ลักษณะ เชน สาระสังเขป/ สารบัญ/หมายเหตุ  3.84 .860 มาก 5 
5 สํานักพิมพ/หนวยงานทีพ่ิมพเผยแพร 3.66 .836 มาก 10 
6 ผูแตงรวม/ผูรวมสรางสรรคผลงาน  3.71 .878 มาก 9 
7 ปที่ผลติ/ปที่เผยแพร 3.75 .870 มาก 7 
8 ประเภทของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ  3.87 .836 มาก 4 
9 รูปแบบของการนาํเสนอขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศ 
3.74 .833 

มาก 8 

10 รหัส  3.50 .845 มาก 13 
11 แหลงที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ  3.54 .840 มาก 12 
12 ภาษา 3.76 .842 มาก 6 
13 เร่ืองที่เก่ียวของ  3.57 .788 มาก 11 
14 ขอบเขตของเนื้อหาทรัพยากร  3.49 .786 ปานกลาง 14 
15 เจาของลิขสิทธิ์ทรัพยากรสารสนเทศ 3.49 .801 ปานกลาง 14 
16 จํานวนหนา/ขนาดไฟล /ความยาว หรือเวลา   3.49 .787 ปานกลาง 14 
 รวม 3.85 .483 มาก  
 รวมทั้งหมด 3.78 .427 มาก  

เม่ือพิจารณาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพึง
ประสงคของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคนจําแนกตาม
สถานภาพ (ตารางท่ี 54)  พบวา ในภาพรวมทุกสถานภาพมีความตองการในระดับมาก เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้  นักศึกษาปริญญาโท/เอก (Χ=3.88, S.D.=.469) อาจารย (Χ=3.85, 
S.D.=.243) นักศึกษาปริญญาตรี (Χ=3.77, S.D.=.417) และขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย (Χ
=3.67, S.D.=.507) เม่ือวิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอ
รูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามสถานภาพพบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากการศึกษารายหัวขอ พบวา   
การจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก  

นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลักใน
ระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ จัดตามหัวเรื่อง (Χ= 4.06, 
S.D.=.824)  รองลงมา คือ จัดตามชื่อคณะวิชา/หนวยงานและจัดตามชื่อสาขาวิชา  ( Χ= 3.98, 
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S.D.=.828 และ Χ= 3.98, S.D.=.808) จัดตามชื่อประเภททรัพยากรสารสนเทศ ( Χ= 3.89, 
S.D.=.849) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดเรียงตามอ่ืน ๆ ( =0.08, S.D.=.524)  

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก
ในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ จัดตามชื่อสาขาวิชา  (Χ
= 4.33, S.D.=.879)  รองลงมา คือ จัดตามหัวเรื่อง (Χ= 4.21, S.D.=.871)  จัดตามชื่อประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ (Χ= 4.17, S.D.=.810) จัดตามชื่อคณะวิชา/หนวยงาน (Χ= 4.13, S.D.=.908) 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดเรียงตามอ่ืน ๆ ( Χ=0.08, S.D.=.0.00)  

อาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลักในระดับมากเกือบ
ทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ จัดตามหัวเรื่อง (Χ= 4.45, S.D.=.826)  
รองลงมา คือ จัดตามชื่อสาขาวิชาและจัดตามชื่อประเภททรัพยากรสารสนเทศ  ( Χ= 4.15, 
S.D.=.813 และ Χ= 4.15, S.D.=.745) และจัดตามชื่อคณะวิชา/หนวยงาน (Χ= 3.65, S.D.=.813) 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดเรียงตามอ่ืน ๆ (Χ=0.15, S.D.=.671)  

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการจัดกลุมขอมูลใน
หนาจอหลักในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ จัดตามชื่อ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Χ= 3.90, S.D.=.900) รองลงมา คือ จัดตามชื่อคณะวิชา/หนวยงาน 
จัดตามชื่อสาขาวิชาและจัดตามหัวเรื่อง (Χ= 3.83, S.D.=.966, Χ= 3.83, S.D.=.889 และ Χ= 
3.83, S.D.=.966) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดเรียงตามอ่ืน ๆ (Χ=0.00, S.D.=.000)  

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลักจําแนกตามสถานภาพ พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังในภาพรวมและขอยอย 1 ขอ คือ จัดตาม
ชวงปท่ีพิมพ ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ   

ในภาพรวมของหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก มีระดับความตองการแตกตางกัน 2 คู 
คือ 

นักศึกษาปริญญาตรีกับนักศึกษาปริญญาโท/เอก โดยนักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ย
ระดับความตองการสูงกวานักศึกษาปริญญาตรี  และนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับขาราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยระดับความตองการสูงกวาขาราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

จัดตามชวงปท่ีพิมพมีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับ
นักศึกษาปริญญาโท/เอก โดยนักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยระดับความตองการสูงกวานักศึกษา
ปริญญาตรี 

การแบงหมวดหมูทางเลือก Browse 

นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse 
ในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง (Χ= 4.23, 
S.D.=.782)  รองลงมา คือ สาขาวิชา (Χ= 4.06, S.D.=.813) หัวเรื่อง (Χ= 3.98, S.D.=.873) และ
คณะวิชา/หนวยงาน (Χ= 3.93, S.D.=.821) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ปท่ีผลิตผลงาน (Χ=3.37, 
S.D.=.722)  

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก 
Browse ในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง (Χ= 4.52, S.D.=.779)  นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับมากโดย
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ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หัวเรื่อง (Χ= 4.31, S.D.=.853)  รองลงมา คือ เจาของผลงาน 
(Χ= 4.06, S.D.=.813) คณะวิชา/หนวยงานและสาขาวิชา (Χ= 4.02, S.D.=.852 และ Χ= 4.02, 
S.D.=.874) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.60, S.D.=.748)  

อาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse ในระดับมาก
ท่ีสุด 2 ขอยอย คือ หัวเรื่อง (Χ= 4.60, S.D.=.598) และ ชื่อเรื่อง (Χ= 4.52, S.D.=.779) นอกนั้นมี
คาเฉลี่ยในระดับมากเกือบทุกขอโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ เจาของผลงาน (Χ= 
3.95, S.D.=.945) รองลงมา คือ สาขาวิชา ( Χ= 3.85, S.D.=.875) และ ประเภททรัพยากร
สารสนเทศ (Χ= 3.75, S.D.=.716) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ปท่ีผลิตผลงาน (Χ=3.30, S.D.=.657)  

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมู
ทางเลือก Browse ในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ 
เจาของผลงานและหัวเรื่อง ( Χ= 4.03, S.D.=.906 เทากัน)  รองลงมา คือ ชื่อเรื่อง ( Χ= 4.00, 
S.D.=.845) สาขาวิชา (Χ= 3.90, S.D.=.900) และคณะวิชา/หนวยงาน (Χ= 3.79, S.D.=.819) ขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ปท่ีผลิตผลงาน (Χ=3.30, S.D.=.657)  

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse จําแนกตาม
สถานภาพ พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง 
และปท่ีผลิตผลงาน ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ   

ชื่อเรื่องมีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ นักศึกษาปริญญาโท/เอกกับ
ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยระดับความตองการสูงกวา
ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

หัวเรื่องมีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย  โดย
อาจารยมีคาเฉลี่ยระดับความตองการสูงกวานักศึกษาปริญญาตรี 

ปท่ีผลิตผลงานมีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับ
นักศึกษาปริญญาโท/เอก โดยนักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยระดับความตองการสูงกวานักศึกษา
ปริญญาตรี 

การสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคน 

นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนทุกราย
ขอยอยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) (Χ
=4.27, S.D.=.771) รองลงมา คือ คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) (Χ=4.24, S.D.=.825) 

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนทุก
รายขอยอยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) 
(Χ=4.40, S.D.=.774) รองลงมา คือ คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) (Χ=4.37, S.D.=.817) 

อาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนในระดับมากท่ีสุด 1 
ขอยอย คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) (Χ=4.60, S.D.=.598) รองลงมามีคาเฉลี่ยในระดับมาก 
คือ คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) (Χ=4.35, S.D.=.627) 

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคนดวย
วิธีกําหนดคําคนทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบ
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ท่ัวไป (Basic search) (Χ=4.31, S.D.=.761) รองลงมา คือ คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) (Χ
=4.17, S.D.=.928) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามสถานภาพ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

การแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในหนาจอ 
นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทา

ดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 1 ขอยอย นอกนั้นในระดับมากทุกขอยอย จําแนกการแสดงผล
เปน  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้น มีคาเฉลี่ยความตองการทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.49, S.D.=.655) รองลงมา คือ ชื่อผูแตง/เจาของ
ผลงานและหัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ  =4.21, S.D.=.756 และ Χ  =4.21, SD=.736) และลักษณะ เชน 
สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ ( Χ=3.82, S.D.=.922)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ รหัส เชน 
ISBN ISSN URL ( Χ=3.46, S.D.=.805)  สําหรับการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.51, S.D.=.687) รองลงมามีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ ชื่อผูแตง/
เจาของผลงาน ( Χ=4.37, S.D.=.768) หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ=4.33, S.D.=.772) และประเภทของ
เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ ( Χ=3.89, S.D.=.838) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ รหัสและเจาของ
ลิขสิทธิ์ทรัพยากรสารสนเทศ ( Χ=3.50, S.D.=.832 และ  Χ=3.49, S.D.=.785)   

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือ
เมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 3 ขอยอย นอกนั้นในระดับมากเกือบทุกขอยอย จําแนก
การแสดงผลเปน  2 แบบ คือการแสดงผลแบบสั้น ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อ
เรื่อง ( Χ=4.54, S.D.=.727) รองลงมามีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ  =4.44, 
S.D.=.748) ชื่อผูแตง/เจาของผลงานและ Χ  =4.40, SD=.748) และลักษณะ เชน สาระสังเขป/
สารบัญ/หมายเหตุ ( Χ=3.92, S.D.=.926)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ รหัส เชน ISBN ISSN 
URL ( Χ=3.46, S.D.=.851)  สําหรับการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก
ท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.65, S.D.=.590) รองลงมาในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน ( 
Χ=4.62, S.D.=.599) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับมากเกือบทุกขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
ระดับมาก คือ หัวเรื่อง/คําสําคัญ ( Χ= 4.44, S.D.=.725) ป ท่ีผลิต/ป ท่ีเผยแพร ( Χ= 4.00, 
S.D.=.929)  และลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ (Χ=3.92, S.D.=.926) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ เจาของลิขสิทธิ์ทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.40, S.D.=.846)   

อาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา 
(Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 6 ขอยอย นอกนั้นในระดับมากเกือบทุกขอยอย จําแนกการแสดงผล
เปน  2 แบบ คือการแสดงผลแบบสั้น ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.95, 
S.D.=.224) รองลงมามีคาเฉลี่ย คือ หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ  =4.70, S.D.=.571) ชื่อผูแตง/เจาของ
ผลงานและ Χ  =4.65, SD=.587) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ปท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพร (Χ= 
3.65, S.D.=.813) และลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ ( Χ=3.55, S.D.=.759)  สวน
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ รหัส เชน ISBN ISSN URL ( Χ=3.45, S.D.=.945)  สําหรับการแสดงผล
แบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.90, S.D.=.308) รองลงมา
ในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน ( Χ=4.70, S.D.=.571) หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ= 4.55, 
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S.D.=.605) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับมากเกือบทุกขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก 
คือ ปท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพร (Χ= 4.00, S.D.=.929)  ผูแตงรวม/ผูรวมสรางสรรคผลงาน   ประเภทของ
เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ ภาษา เจาของลิขสิทธิ์ทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.80, S.D.=.768, Χ
=3.80, S.D.=.696, Χ=3.80, S.D.=.894, Χ=3.80, S.D.=.951) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ เรื่อง
ท่ีเก่ียวของ (Χ=3.20, S.D.=.616)  

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคน
ขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากทุกขอยอย จําแนกการแสดงผลเปน  2 แบบ คือ การ
แสดงผลแบบสั้น ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน ( Χ=4.48, 
S.D.=.634)  รองลงมา คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.38 , S.D.=.775) หัวเรื่อง/คําสําคัญ ( Χ  =4.24 , 
S.D.=.786) ปท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพร (Χ= 3.59, S.D.=.825) และลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/
หมายเหตุ ( Χ=3.52, S.D.=.871)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ รหัส เชน ISBN ISSN URL ( Χ
=3.24, S.D.=.872) สําหรับการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง 
( Χ=4.45, S.D.=.827) รองลงมา คือ ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน ( Χ=4.41, S.D.=.825)  หัวเรื่อง/คํา
สําคัญ (Χ  =4.24, S.D.=.872)  ประเภทของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ (Χ  =3.79, S.D.=.861)  ป
ท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพร (Χ= 3.72, S.D.=.922) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ แหลงท่ีมาของทรัพยากร
สารสนเทศ (Χ= 3.14, S.D.=.639) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา 
(Metadata) จําแนกตามสถานภาพ พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 คือ ชื่อเรื่อง ในหนาจอการแสดงผลแบบยอ ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผล
ดังนี้ คือ   

ชื่อเรื่องมีระดับความตองการแตกตางกัน 2 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับนักศึกษา
ปริญญาโท/เอก โดยนักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยระดับความตองการสูงกวานักศึกษาปริญญาตรี  
และอาจารยกับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย โดยอาจารยมีคาเฉลี่ยระดับความตองการสูงกวา
ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ตารางท่ี  54 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคนจําแนกตามสถานภาพ 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่
พึงประสงคของประชาคม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ดานการสบืคนและแสดงผล

การสืบคน 

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 
N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ก า ร จั ด ก ลุ ม ข อ มู ล ใ น
หนาจอหลัก 

         

1 จั ด ต า ม ชื่ อ ค ณ ะ วิ ช า /
หนวยงาน     

3.98

มาก 

.828 4.13

มาก 

.908 3.65

มาก 

.813 3.83

มาก 

.966 .134 

2 จัดตามชื่อสาขาวิชา 3.98

มาก 

.808 4.33

มาก 

.879 4.15

มาก 

.813 3.83

มาก 

.889 .023 

3 จั ด ต า ม ชื่ อ ป ร ะ เ ภ ท
ทรัพยากรสารสนเทศ 

3.89

มาก 

.849 4.17

มาก 

.810 4.15

มาก 

.745 3.90

มาก 

.900 .102 

4 จัดตามหัวเร่ือง       4.06

มาก 

.824 4.21

มาก 

.871 4.45

มาก 

.826 3.83

มาก 

.966 .053 

5 จัดตามชวงปที่พิมพ      3.41

ปาน
กลา
ง 

.763 3.77

มาก 

.899 3.35

ปาน
กลา
ง 

.745 3.52

มาก 

.785 .027* 
a 

6 อ่ืน ๆ (โปรด
ระบุ)........................ 

0.08

นอย
ท่ีสุด 

.592 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 0.15

นอย
ท่ีสุด 

.671 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 .599 

 รวม 3.87

มาก 

.524 4.12

มาก 

.543 3.95

มาก 

.330 3.78

มาก 

.559 .007
* a, 
e 
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ตารางท่ี 54 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคนจําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่
พึงประสงคของประชาคม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ดานการสบืคนและแสดงผล

การสืบคน 

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 
N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 การแบงหมวดหมูทางเลือก 
Browse 

         

1 เจาของผลงาน               3.82

มาก 

.795 4.06

มาก 

.916 3.95

มาก 

.945 4.03

มาก 

.906 .190 

2 คณะวิชา/หนวยงาน        3.93

มาก 

.821 4.02

มาก 

.852 3.55

มาก 

.759 3.79

มาก 

.819 .140 

3 สาขาวชิา 4.06

มาก 

.813 4.02

มาก 

.874 3.85

มาก 

.875 3.90

มาก 

.900 .561 

4 ประเภททรัพยากรสารสนเทศ        3.58

มาก 

.770 3.60

มาก 

.748 3.75

มาก 

.716 3.69

มาก 

.806 .716 

5 ชื่อเร่ือง 4.23

มาก 

.782 4.52

มาก
ท่ีสุด 

.779 4.55

มาก
ท่ีสุด 

.826 4.00

มาก 

.845 .010* 
e 

6 หัวเร่ือง       3.98

มาก 

.873 4.31

มาก 

.853 4.60

มาก
ที่สุด 

.598 4.03

มาก 

.906 .003*  
b 

7 ปที่ผลติผลงาน        3.37

มาก 

.722 3.77

มาก 

.942 3.30

ปาน
กลาง 

.657 3.34

ปาน
กลาง 

1.010 .008*  
a 

 
รวม 3.85

มาก 

.496 4.04

มาก 

.557 3.94

มาก 

.397 3.83

มาก 

.554 .094 
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ตารางท่ี 54 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคนจําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่
พึงประสงคของประชาคม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ดานการสบืคนและแสดงผล

การสืบคน 

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 
N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 
การสืบคนดวยวิธีกําหนด
คําคน 

         

1 คนแบบทัว่ไป (Basic search)    4.27

มาก 

.771 4.40

มาก 

.774 4.60

มาก
ท่ีสุด 

.598 4.31

มาก 

.761 .216 

2 คนแบบข้ันสูง (Advanced 
Search)   

4.24

มาก 

.825 4.37

มาก 

.817 4.35

มาก 

.671 4.17

มาก 

.928 .659 

 
รวม 4.25

มาก 

.601 4.38

มาก 

.565 4.48

มาก 

.380 4.24

มาก 

.702 .221 

 การแสดงผลการสืบคน
ข อ มู ลห รื อ เ มทาดาทา 
(Metadata) ในหนาจอ 

         

 หนาจอการแสดงผลแบบสั้น          

1 ชื่อเร่ือง                  4.49

มาก 

.655 4.54

มาก
ที่สุด 

.727 4.95

มาก
ที่สุด 

.224 4.38

มาก 

.775 .016
* a, 
f 

2 ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน      4.21

มาก 

.756 4.40

มาก 

.748 4.65

มาก
ท่ีสุด 

.587 4.48

มาก
ท่ีสุด 

.634 .012 

3 หัวเร่ือง/คําสําคัญ        4.21

มาก 

.763 4.44

มาก 

.725 4.70

มาก
ท่ีสุด 

.571 4.24

มาก 

.786 .014 

4 ลักษณะ เชน สาระสังเขป/ 
   สารบัญ/หมายเหต ุ

3.82

มาก 

.922 3.92

มาก 

.926 3.55

มาก 

.759 3.52

มาก 

.871 .147 
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ตารางท่ี 54 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคนจําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่
พึงประสงคของประชาคม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ดานการสบืคนและแสดงผล

การสืบคน 

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 
N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

5 ปที่ผลติ/ปที่เผยแพร 3.57

มาก 

.824 3.75

มาก 

.988 3.65

มาก 

.813 3.59

มาก 

.825 .575 

6 รหัส เชน ISBN ISSN URL 3.46

ปาน
กลาง 

.805 3.46

ปาน
กลาง 

.851 3.45

ปาน
กลาง 

.945 3.24

ปาน
กลาง 

.872 .592 

 
หนาจอการแสดงผลแบบ
สมบูรณ 

         

1 ชื่อเร่ือง                  4.51

มาก
ท่ีสุด 

.687 4.65

มาก
ท่ีสุด 

.590 4.90

มาก
ท่ีสุด 

.308 4.45

มาก 

.827 .041 

2 ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน      4.37

มาก 

.768 4.62

มาก
ท่ีสุด 

.599 4.70

มาก
ท่ีสุด 

.571 4.41

มาก 

.825 .061 

3 หัวเร่ือง/คําสําคัญ        4.33

มาก 

.772 4.44

มาก 

.725 4.55

มาก
ท่ีสุด 

.605 4.24

มาก 

.872 .424 

4 ลักษณะ เชน สาระสังเขป/  
   สารบัญ/หมายเหตุ  

3.85

มาก 

.843 3.92

มาก 

.926 3.75

มาก 

.786 3.66

มาก 

.936 .556 

5 สํานักพิมพ/หนวยงานทีพ่ิมพ 
  เผยแพร 

3.65

มาก 

.833 3.77

มาก 

.877 3.75

มาก 

.716 3.52

มาก 

.871 .575 

6 ผูแตงรวม/ผูรวมสรางสรรค    
ผลงาน  

3.67

มาก 

.874 3.87

มาก 

.886 3.80

มาก 

.768 3.66

มาก 

.974 .492 

7 ปที่ผลติ/ปที่เผยแพร 3.68

มาก 

.848 4.00

มาก 

.929 4.00

มาก 

.795 3.72

มาก 

.922 .056 

8 ประเภทของเนื้อหาทรัพยากร
สารสนเทศ  

3.89

มาก 

.838 3.88

มาก 

.878 3.80

มาก 

.696 3.79

มาก 

.861 .923 

9 รูปแบบของการนาํเสนอ
ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

3.78

มาก 

.839 3.67

มาก 

.834 3.60

มาก 

.754 3.55

มาก 

.827 .383 
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ตารางท่ี 54 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคนจําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่
พึงประสงคของประชาคม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ดานการสบืคนและแสดงผล

การสืบคน 

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 
N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลยั 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

10 รหัส  3.50

มาก 

.832 3.60

มาก 

.869 3.55

มาก 

.999 3.28

ปาน
กลาง 

.797 .428 

11 แหลงที่มาของทรัพยากร
สารสนเทศ  

3.58

มาก 

.843 3.65

มาก 

.861 3.40

ปาน
กลาง 

.883 3.14

ปาน
กลาง 

.639 .032 

12 ภาษา 3.83

มาก 

.837 3.58

มาก 

.848 3.80

มาก 

.894 3.52

มาก 

.785 .085 

13 เร่ืองที่เก่ียวของ  3.66

มาก 

.790 3.44

ปาน
กลาง 

.777 3.20

ปาน
กลาง 

.616 3.28

ปาน
กลาง 

.751 .005 

14 ขอบเขตของเนื้อหา
ทรัพยากร  

3.53

มาก 

.779 3.50

มาก 

.852 3.30

ปาน
กลา
ง 

.657 3.28

ปาน
กลาง 

.797 .278 

15 เจาของลิขสิทธิ์ทรัพยากร 
   สารสนเทศ 

3.50

มาก 

.785 3.40

ปาน
กลาง 

.846 3.80

มาก 

.951 3.31

ปาน
กลาง 

.712 .167 

16 จํานวนหนา/ขนาดไฟล / 
   ความยาว หรือเวลา   

3.54

มาก 

.789 3.42

ปาน
กลาง 

.801 3.25

ปาน
กลาง 

.716 3.34

ปาน
กลาง 

.769 .226 

 รวม 3.85

มาก 

.472 3.91

มาก 

.531 3.91

มาก 

.386 3.71

มาก 

.541 .316 

 รวมทั้งหมด 3.77

มาก 

.417 3.88

มาก 

.469 3.85

มาก 

.243 3.67

มาก 

.507 .137 

 

หมายเหตุ       *p-Value < 0.05 
  a = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับนักศึกษาปริญญาโท/เอก 

b = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย 
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c = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับขาราชการ/พนักงาน  
             มหาวิทยาลัย 
d = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับอาจารย 
e = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับขาราชการ/พนักงาน 
             มหาวิทยาลัย 
f = แตกตางระหวางอาจารยกับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

เม่ือพิจารณาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพึง
ประสงคของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคนจําแนกตามคณะ/
หนวยงาน  (ตารางท่ี 55)  พบวา ในภาพรวมผูท่ีสังกัดทุกคณะ/หนวยงานมีความตองการในระดับมาก 
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ดังนี้ คือ คณะโบราณคดี (Χ=3.87, S.D.=.385) หนวยงานอ่ืน ๆ (Χ=3.82, 
S.D.=.333) คณะมัณฑนศิลป (Χ=3.80, S.D.=.443) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ (Χ
=3.78, S.D.=.507) และคณะสถาปตยกรรมศาสตร (Χ=3.64, S.D.=.355)  

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคนจําแนกตามคณะ/
หนวยงาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 1 คู คือ ผูท่ีสังกัด
คณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ 
มีผลดังนี้ คือ ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร 

จากการศึกษารายหัวขอ พบวา   
การจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก  

ผูท่ีสังกัดคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการจัด
กลุมขอมูลในหนาจอหลักในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ 
จัดตามชื่อคณะวิชา/หนวยงานและจัดตามชื่อสาขาวิชา  (Χ= 4.13, S.D.=.796 และ Χ= 4.13, 
S.D.=.833) รองลงมา คือ จัดตามหัวเรื่อง (Χ= 4.06, S.D.=.833)  จัดตามชื่อประเภททรัพยากร
สารสนเทศ ( Χ= 3.94, S.D.=.776) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดเรียงตามอ่ืน ๆ ( Χ=0.00, 
S.D.=.000)  

ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการจัดกลุมขอมูลใน
หนาจอหลักในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ จัดตามชื่อ
คณะวิชา/หนวยงานและจัดตามชื่อประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Χ= 3.86, S.D.=.798 เทากัน) 
รองลงมา คือ จัดตามหัวเรื่อง ( Χ= 3.85, S.D.=.856) และจัดตามชื่อสาขาวิชา  ( Χ= 3.75, 
S.D.=.806) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดเรียงตามอ่ืน ๆ ( Χ=0.11, S.D.=.688)  

ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก
ในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ จัดตามหัวเรื่อง (Χ= 
4.24, S.D.=.866) รองลงมา คือ จัดตามชื่อสาขาวิชา (Χ= 4.09, S.D.=.845) จัดตามชื่อประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ (Χ= 4.05, S.D.=.880) จัดตามชื่อคณะวิชา/หนวยงาน (Χ= 4.04, S.D.=.840) 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดเรียงตามอ่ืน ๆ ( Χ=0.08, S.D.=.580)  

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก
ในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ จัดตามหัวเรื่อง (Χ= 
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4.14, S.D.=.789) รองลงมา คือ จัดตามชื่อสาขาวิชา (Χ= 4.13, S.D.=.793)  จัดตามชื่อคณะวิชา/
หนวยงาน (Χ= 3.91, S.D.=.840) จัดตามชื่อประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Χ= 3.89, S.D.=.886) 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดเรียงตามอ่ืน ๆ ( Χ=0.05, S.D.=.516)  

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก
ในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ จัดตามชื่อประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ (Χ= 3.89, S.D.=.886) รองลงมา คือ จัดตามหัวเรื่อง (Χ= 4.00, S.D.=1.095) 
จัดตามชื่อสาขาวิชาและจัดตามชื่อคณะวิชา/หนวยงาน ( Χ= 3.83, S.D.=.983 เทากัน) ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ จัดเรียงตามอ่ืน ๆ  ( Χ=0.00, S.D.=.000)  

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลักจําแนกตามคณะ/
หนวยงาน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในภาพรวมของหัวขอการ
จัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ   

ในภาพรวมของหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก มีระดับความตองการแตกตางกัน 
1 คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี
มีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

การแบงหมวดหมูทางเลือก Browse 

ผูท่ีสังกัดคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการ
แบงหมวดหมูทางเลือก Browse ในระดับมากทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก 
คือ หัวเรื่อง (Χ= 4.18, S.D.=.851) รองลงมา คือ ชื่อเรื่อง (Χ= 4.15, S.D.=.821) เจาของผลงาน (
Χ= 4.09, S.D.=.811) สาขาวิชา ( Χ= 4.06, S.D.=.851) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.55, S.D.=.744)  

ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมู
ทางเลือก Browse ในระดับมากทุกเกือบรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อ
เรื่อง (Χ= 4.28, S.D.=.796) รองลงมา คือ หัวเรื่อง (Χ= 3.97, S.D.=.894) คณะวิชา/หนวยงาน (Χ
= 3.87, S.D.=.844) สาขาวิชา (Χ= 3.77, S.D.=.898) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ปท่ีผลิตผลงาน (
Χ=3.17, S.D.=.676)  

ผู ท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก 
Browse ในระดับมากทุกเกือบรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง (Χ= 
4.49, S.D.=.718) รองลงมา คือ สาขาวิชา (Χ= 4.11, S.D.=.764) หัวเรื่อง (Χ= 3.99, S.D.=.893) 
เจาของผลงาน ( Χ= 3.92, S.D.=.861) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ปท่ีผลิตผลงาน (Χ=3.33, 
S.D.=.753)  

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก 
Browse ในระดับมากทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หัวเรื่อง (Χ= 4.15, 
S.D.=.842) รองลงมา คือ ชื่อเรื่อง (Χ= 4.13, S.D.=.820) สาขาวิชา (Χ= 4.11, S.D.=.809) คณะ
วิชา/หนวยงาน ( Χ= 3.95, S.D.=.872) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ปท่ีผลิตผลงาน (Χ=3.60, 
S.D.=.807)  

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก 
Browse ในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ เจาของผลงาน 
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ชื่อเรื่อง และหัวเรื่อง ( Χ= 4.33, S.D.=1.033 เทากัน) รองลงมา คือ สาขาวิชา ( Χ= 4.17, 
S.D.=.983)  คณะวิชา/หนวยงาน (Χ= 3.83, S.D.=.983) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ปท่ีผลิตผลงาน 
(Χ=3.17, S.D.=1.329)  

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse จําแนกตาม
คณะ/หนวยงาน พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ ชื่อเรื่อง
และปท่ีผลิตผลงาน ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ   

ชื่อเรื่อง มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดคณะ
มัณฑนศิลป โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 

ปท่ีผลิตผลงาน มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

การสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคน 

ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการ
สืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ 
คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) (Χ=4.30, S.D.=.759) รองลงมา คือ คนแบบท่ัวไป (Basic 
search) (Χ=4.15, S.D.=.744) 

ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธี
กําหนดคําคนทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป 
(Basic search) (Χ=4.35, S.D.=.719) รองลงมา คือ คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) (Χ=4.13, 
S.D.=.893)  

ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนทุก
รายขอยอยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) 
(Χ=4.43, S.D.=.742) รองลงมา คือ คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) (Χ=4.32, S.D.=.827)  

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคน
ทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป (Basic 
search) (Χ=4.26, S.D.=.816) รองลงมา คือ คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) (Χ=4.24 , 
S.D.=.812)  

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคน
ทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป (Basic 
search) (Χ=4 .26, S.D.=.816) รองลงมา คือ คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) (Χ=4.24 , 
S.D.=.812)  

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคน
ทุกรายขอยอยอยูในระดับมากท่ีสุด คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) และคนแบบข้ันสูง (Advanced 
Search) (Χ=4.50, S.D.=.837 เทากัน) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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การแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในหนาจอ 
ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการ

แสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากเกือบทุกขอยอย จําแนกการ
แสดงผลเปน  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้น มีคาเฉลี่ยความตองการทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.27, S.D.=.730) รองลงมา คือ หัวเรื่อง/คํา
สําคัญ (Χ  =4.13, S.D.=.757) ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน (Χ  =4.10, S.D.=.781)  และปท่ีผลิต/ปท่ี
เผยแพร ( Χ=3.69, S.D.=.783)  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/
หมายเหตุ ( Χ=3.58, S.D.=.781)  สําหรับการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับ
มาก คือ หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ=4.25, S.D.=.785)  ชื่อเรื่องและชื่อผูแตง/เจาของผลงาน (Χ=4.19, 
S.D.=.783 และ Χ=4.19, S.D.=.839  ) ประเภทของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ ( Χ=3.90, 
S.D.=.819) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ขอบเขตของเนื้อหาทรัพยากร   ( Χ=3.45, S.D.=.764)   

ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคน
ขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 2 ขอยอย นอกนั้นมีคาเฉลี่ยความตองการใน
ระดับมากและระดับปานกลาง จําแนกการแสดงผลเปน  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้นมีคาเฉลี่ย
ความตองการในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.52, S.D.=.629) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับ
มาก คือ หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ  =4.14, S.D.=.780)   รองลงมา คือ ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน (Χ  
=4.13, S.D.=.773) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ รหัส เชน ISBN ISSN URL ( Χ=3.18, S.D.=.683) 
สําหรับการแสดงผลแบบสมบูรณขอท่ีมีคาเฉลี่ยความตองการในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง ( Χ
=4.62, S.D.=.641) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน ( Χ=4.44, 
S.D.=.712) หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ=4.31, S.D.=.748) ลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ
และประเภทของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.70, S.D.=.852 และ Χ=3.70, S.D.=.763) สวน
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ แหลงท่ีมาของทรัพยากรสารสนเทศ ( Χ=3.21, S.D.=.695)   

ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือ
เมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 4 ขอยอย นอกนั้นมีคาเฉลี่ยความตองการในระดับมาก
เกือบทุกขอยอย จําแนกการแสดงผลเปน  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้นมีคาเฉลี่ยความตองการใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.75, S.D.=.539) ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน (Χ  =4.52, S.D.=.643) 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หัวเรื่อง/คําสําคัญ ( Χ=4.39, S.D.=.751) ลักษณะ เชน 
สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ (Χ=4.33, S.D.=.853) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ รหัส เชน 
ISBN ISSN URL ( Χ=3.39, S.D.=.751) สําหรับการแสดงผลแบบสมบูรณขอท่ีมีคาเฉลี่ยความ
ตองการในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง (Χ=4.78, S.D.=.504) ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน (Χ=4.72, 
S.D.=.552) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หัวเรื่อง/คําสําคัญ ( Χ=4.47, S.D.=.834) 
รองลงมาคือ ลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ ( Χ=4.98, S.D.=.910) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ เจาของลิขสิทธิ์ทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.44, S.D.=.845)  

 ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูล
หรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากทุกขอยอย จําแนกการแสดงผลเปน  2 แบบ คือ การ
แสดงผลแบบสั้นขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง (Χ=4.39, S.D.=.707) รองลงมาคือ
หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ=4.35, S.D.=.729) ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน (Χ=4.24, S.D.=.743) ลักษณะ 
เชน สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุและปท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพร (Χ=3.67, S.D.=.897 และ Χ=3.67, 
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S.D.=.872) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา ท่ีสุด คือรหัส เชน ISBN ISSN URL (Χ=3.60, S.D.=.920) ) 
สําหรับการแสดงผลแบบสมบูรณขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง ( Χ=4.47, 
S.D.=.683)  รองลงมา คือ หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ=4.33, S.D.=.678) ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน (Χ=
4.26, S.D.=.789) ประเภทของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ ( Χ=3.95, S.D.=.808) สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ รหัส (Χ=3.47, S.D.=.864) 

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือ
เมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 6 ขอยอย นอกนั้นมีคาเฉลี่ยความตองการในระดับมาก
เกือบทุกขอยอย จําแนกการแสดงผลเปน  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้นมีคาเฉลี่ยความตองการใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่องและชื่อผูแตง/เจาของผลงาน (Χ=5.00, S.D.=.000 เทากัน) หัวเรื่อง/คํา
สําคัญ (Χ=4.50, S.D.=.837) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ปท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพร (Χ=3.50, 
S.D.=1.225) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ รหัส (Χ=2.83, S.D.=.408) สําหรับการแสดงผลแบบ
สมบูรณมีคาเฉลี่ยความตองการในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่องและชื่อผูแตง/เจาของผลงาน (Χ=5.00, 
S.D.=.000 เทากัน) หัวเรื่อง/คําสําคัญ (Χ=4.50, S.D.=.837) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ 
ปท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพร (Χ=4.33, S.D.=.816) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา คือ เรื่องท่ีเก่ียวของ (Χ=3.00, 
S.D.=.632) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา 
(Metadata) จําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ในหนาจอการแสดงผลแบบยอ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน ลักษณะ เชน 
สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ และรหัส เชน ISBN ISSN URL ในหนาจอการแสดงผลแบบสมบูรณ 
คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน สํานักพิมพ/หนวยงานท่ีพิมพเผยแพร รูปแบบของการนําเสนอ
ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ แหลงท่ีมาของทรัพยากรสารสนเทศ ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการ
ของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ   

หนาจอการแสดงผลแบบยอ  
ชื่อเรื่อง มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวา
ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน มีระดับความตองการแตกตางกัน 2 คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมี
คาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ และผูท่ีสังกัดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีโดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการ
สูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ มีระดับความตองการแตกตางกัน 4 คู คือ 
ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะ
โบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ผูท่ี
สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ย
ความตองการสูงกวาผู ท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผู ท่ีคณะโบราณคดีกับผู ท่ีสังกัดคณะ
มัณฑนศิลป โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
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และผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความ
ตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 

รหัส เชน ISBN ISSN URL มีระดับความตองการแตกตางกัน 2 คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยผูท่ีสังกัดคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร  ผู ท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผู ท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป โดยผู ท่ีสังกัดคณะ
มัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

หนาจอการแสดงผลแบบสมบูรณ  
ชื่อเรื่อง มีระดับความตองการแตกตางกัน 3 คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรม

และภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ย
ความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความ
ตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัด
คณะมัณฑนศิลป โดยผู ท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผู ท่ีสังกัดคณะ
มัณฑนศิลป 

ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน มีระดับความตองการแตกตางกัน 2 คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมี
คาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ผูท่ีคณะโบราณคดี
กับผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัด
คณะมัณฑนศิลป 

สํานักพิมพ/หนวยงานท่ีพิมพเผยแพร มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผูท่ี
สังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ย
ความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

รูปแบบของการนําเสนอขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 
คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป โดยผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป
มีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

แหลงท่ีมาของทรัพยากรสารสนเทศ มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผูท่ีสังกัด
คณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความ
ตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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ตารางท่ี  55 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการรูปแบบ
คลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการ
สืบคนจําแนกตามคณะและหนวยงาน 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญา
ดิจิทัลที่พึงประสงคของ
ประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิลปากรดานการสบืคน
และแสดงผลการสบืคน 

คณะและหนวยงาน/ระดบัความตองการ 

Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ

N=67 

คณะ   
สถาปตยกรรม
ศาสตร N=71 

คณะโบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ  
 N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 การจัดกลุมขอมูลใน
หนาจอหลัก 

           

1 จัดตามชื่อคณะวชิา/
หนวยงาน     

4.13
มาก 

.796 3.86
มาก 

.798 4.04
มาก 

.840 3.91
มาก 

.888 3.33
มาก 

1.506 .08
9 

2 จัดตามชื่อสาขาวชิา 4.13
มาก 

.833 3.75
มาก 

.806 4.09
มาก 

.854 4.13
มาก 

.793 3.83
มาก 

.983 .02
2 

3 จัดตามชื่อประเภท
ทรัพยากร 
   สารสนเทศ 

3.94

มาก 

.776 3.86

มาก 

.798 4.05

มาก 

.880 3.89

มาก 

.886 4.17 .983 .55
5 

4 จัดตามหัวเร่ือง       4.06
มาก 

.833 3.85
มาก 

.856 4.24
มาก 

.866 4.14
มาก 

.798 4.00
มาก 

1.095 .04
9 

5 จัดตามชวงปที่พิมพ      3.55
มาก 

.858 3.27
มาก 

.585 3.46
มาก 

.881 3.56
มาก 

.756 3.83
มาก 

.983 . 094 

6 อ่ืน ๆ (โปรด
ระบุ)................. 

0.00
นอย
ที่สุด 

.000 0.11
นอย
ที่สุด 

.688 0.08
นอย
ที่สุด 

.580 0.05
นอย
ที่สุด 

.516 0.00
นอย
ที่สุด 

.000 .76
6 

  รวม 3.96
มาก 

.584 3.71
มาก 

.386 3.98
มาก 

.536 3.93
มาก 

.551 3.83
มาก 

.408 .016*
e 

 การแบงหมวดหมู
ทางเลือก Browse 

           

1 เจาของผลงาน               4.09
มาก 

.811 3.69
มาก 

.767 3.92
มาก 

.861 3.81
มาก 

.833 4.33
มาก 

1.033 .031 
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ตารางท่ี 55 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน
จําแนกตามคณะและหนวยงาน (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลั
ที่พึงประสงคของ

ประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิลปากรดานการสบืคน
และแสดงผลการสบืคน 

คณะและหนวยงาน/ระดบัความตองการ 

Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ

N=67 

คณะ   
สถาปตยกรรม
ศาสตร N=71 

คณะโบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ  
 N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

2 คณะวิชา/หนวยงาน        3.96
มาก 

.767 3.87
มาก 

.844 3.88
มาก 

.808 3.95
มาก 

.872 3.83
มาก 

.983 .950 

3 สาขาวชิา 4.06
มาก 

.851 3.77
มาก 

.898 4.11
มาก 

.764 4.11
มาก 

.809 4.17
มาก 

.983 .070 

5 ชื่อเร่ือง 4.15
มาก 

.821 4.28
มาก 

.796 4.49
มาก 

.718 4.13
มาก 

.820 4.33
มาก 

1.033 .016*
h 

6 หัวเร่ือง       4.18
มาก 

.851 3.97
มาก 

.894 3.99
มาก 

.893 4.15
มาก 

.842 4.33
มาก 

1.033 .396 

7 ปที่ผลติผลงาน        3.61
มาก 

.816 3.17
ปาน
กลา
ง 

.676 3.33
ปาน
กลา
ง 

.753 3.60
มาก 

.807 3.17
ปาน
กลา
ง 

1.329 .001* 
a 

 รวม 3.94
มาก 

.572 3.75
มาก 

.438 3.90
มาก 

.425 3.93
มาก 

.577 3.95
มาก 

.554 .156 

 
ก า ร สื บ ค น ด ว ย วิ ธี
กําหนดคําคน 

         
  

1 คนแบบทัว่ไป (Basic sear     4.15
มาก 

.744 4.35
มาก 

.719 4.43
มาก 

.742 4.26
มาก 

.816 4.50
มาก
ท่ีสุด 

.837 .164 

2 คนแบบข้ันสูง  
(Advanced Search)   

4.30
มาก 

.759 4.13
มาก 

.893 4.32
มาก 

.827 4.24
มาก 

.812 4.50
มาก
ท่ีสุด 

.837 .548 

 รวม 4.22
มาก 

.617 4.24
มาก 

.631 4.37
มาก 

.529 4.25
มาก 

.625 4.50
มาก
ท่ีสุด 

.447 .343 
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ตารางท่ี 55 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน
จําแนกตามคณะและหนวยงาน (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลั
ที่พึงประสงคของ

ประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิลปากรดานการสบืคน
และแสดงผลการสบืคน 

คณะและหนวยงาน/ระดบัความตองการ 

Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ

N=67 

คณะ   
สถาปตยกรรม
ศาสตร N=71 

คณะโบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ  
 N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 การแสดงผลการสืบคน
ขอมูลหรือเมทาดาทา 
(Metadata) ในหนาจอ 

           

 หนาจอการแสดงผล
แบบสั้น 

           

2 ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน      4.10
มาก 

.781 4.13
มาก 

.773 4.52
มาก
ที่สุด 

.643 4.24
มาก 

.743 5.00
มาก
ท่ีสุด 

.000 .000
*b, 
e 

3 หัวเร่ือง/คําสําคัญ        4.13
มาก 

.757 4.14
มาก 

.780 4.39
มาก 

.751 4.35
มาก 

.729 4.50
มาก
ท่ีสุด 

.837 .080 

4 ลักษณะ เชน สาระสังเขป/ 
   สารบัญ/หมายเหต ุ

3.58
มาก 

.781 3.46
ปาน
กลาง 

.808 4.33
มาก 

.853 3.67
มาก 

.897 3.17
ปาน
กลาง 

.983 .000* 
b,e,h,

i 

5 ปที่ผลติ/ปที่เผยแพร 3.69
มาก 

.783 3.39
ปาน
กลา
ง 

.727 3.64
มาก 

.916 3.67
มาก 

.872 3.50
มาก 

1.225 .214 

6 รหัส เชน ISBN ISSN URL 3.64
มาก 

.865 3.18
ปาน
กลาง 

.683 3.39
ปาน
กลาง 

.751 3.60
มาก 

.920 2.83
ปาน
กลาง 

.408 .001
* a, f 
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ตารางท่ี 55 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน
จําแนกตามคณะและหนวยงาน (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญา
ดิจิทัลที่พึงประสงคของ
ประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิลปากรดานการสบืคน
และแสดงผลการสบืคน 

คณะและหนวยงาน/ระดบัความตองการ 

Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ

N=67 

คณะ   
สถาปตยกรรม
ศาสตร N=71 

คณะโบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ  
 N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 หนาจอการแสดงผล 
แบบสมบูรณ 

           

1 ชื่อเร่ือง                  4.19
มาก 

.783 4.62
มาก
ท่ีสุด 

.641 4.78
มาก
ท่ีสุด 

.504 4.47
มาก 

.683 5.00
มาก
ที่สุด 

.000 .000
* 

a, b, 
h 

4 ลักษณะ เชน 
สาระสงัเขป/  
   สารบัญ/หมายเหตุ  

3.76

มาก 

.818 3.70

มาก 

.852 3.98

มาก 

.910 3.84

มาก 

.820 4.00

มาก 

1.095 .26
9 

5 สํานักพิมพ/หนวยงานที่
พิมพ 
  เผยแพร 

3.66

มาก 

.845 3.39 .686 3.85

มาก 

.845 3.64

มาก 

.866 4.17

มาก 

.983 .005
* e 

6 ผูแตงรวม/ผูรวม
สรางสรรคผลงาน  

3.78
มาก 

.850 3.58
มาก 

.873 3.77
มาก 

.962 3.67
มาก 

.795 4.00
มาก 

1.095 .51
0 

7 ปที่ผลติ/ปที่เผยแพร 3.87
มาก 

.815 3.61
มาก 

.902 3.81
มาก 

.950 3.68
มาก 

.779 4.33
มาก 

.816 .14
1 

8 ประเภทของเนื้อหา
ทรัพยากรสารสนเทศ  

3.90

มาก 

.819 3.70

มาก 

.763 3.90

มาก 

.916 3.95

มาก 

.808 4.00

มาก 

.894 .41
9 

9 รูปแบบของการนาํเสนอ
ขอมูลทรัพยากร
สารสนเทศ 

3.72

มาก 

.813 3.45

มาก 

.693 3.82

มาก 

.892 3.90

มาก 

.817 3.33

มาก 

1.033 .00
5*f 

10 รหัส  3.69
มาก 

.891 3.37
ปาน
กลา
ง 

.760 3.51
มาก 

.847 3.47
ปาน
กลาง 

.864 3.17
ปาน
กลาง 

.753 .19
0 

11 แหลงที่มาของทรัพยากร
สารสนเทศ  

3.54

มาก 

.804 3.21

ปาน
กลาง 

.695 3.76

มาก 

.922 3.61

มาก 

.819 3.00

ปาน
กลาง 

.000 .00
0* 
e 
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ตารางท่ี 55 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความตองการรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน
จําแนกตามคณะและหนวยงาน (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญา
ดิจิทัลที่พึงประสงคของ
ประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิลปากรดานการสบืคน
และแสดงผลการสบืคน 

คณะและหนวยงาน/ระดบัความตองการ 

Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ

N=67 

คณะ   
สถาปตยกรรม
ศาสตร N=71 

คณะโบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ  
 N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

12 ภาษา 3.90
มาก 

.819 3.52
มาก 

.734 3.77
มาก 

.897 3.85
มาก 

.842 3.67
มาก 

1.033 .0
70 

15 เจาของลิขสิทธิ์ทรัพยากร 
   สารสนเทศ 

3.54

มาก 

.804 3.42

ปาน
กลาง 

.750 3.44

ปาน
กลาง 

.845 3.56

มาก 

.811 3.17

ปาน
กลาง 

.408 .5
79 

16 จํานวนหนา/ขนาดไฟล / 
   ความยาว หรือเวลา   

3.51

มาก 

.746 3.32

ปาน
กลาง 

.671 3.50

มาก 

.823 3.60

มาก 

.846 3.50

มาก 

.837 .2
97 

 รวม 3.81
มาก 

.552 3.69
มาก 

.410 3.97
มาก 

.450 3.86
มาก 

.496 3.88
มาก 

.322 .0
03 

 รวมทั้งหมด 3.78
มาก 

.507 3.64
มาก 

.355 3.87
มาก 

.385 3.80
มาก 

.443 3.82
มาก 

.333 .0
11
*e 

(หนวยงานอ่ืน ๆ* ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป กองกิจการนักศึกษา และ 
 
หมายเหตุ       *p-Value < 0.05 

a = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
             ผูท่ีสังกัด คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
b = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
             ผูท่ีสังกัด คณะโบราณคดี 
c = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
             ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
d = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
              ผูท่ีสังกัด หนวยงานอ่ืน ๆ 
e = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะ 
              โบราณคดี 
f = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะ 
             มัณฑนศิลป 
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g         = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัด 
             หนวยงานอ่ืน ๆ 
h         = แตกตางระหวางผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
I          = แตกตางระหวางผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 

    j          = แตกตางระหวางผูท่ีคณะมัณฑนศิลปกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 

ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์   มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ
=3.12, S.D.=.225)  เม่ือพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวา  

วิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ
=3.87, S.D.=.536)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ คือเจาของผลงานสง
สิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลงใหอยูในรูปดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา  (Χ=4.02, S.D.=.785) 
เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญา (Χ=3.98, S.D.=.800) เจาของ
ผลงานอนุญาตใหหอสมุดดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา (Χ=3.88, 
S.D.=.843)  และเจาของผลงานกรอกขอมูลและนําเขาไฟลดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัยดวย
ตนเอง (Χ=3.59, S.D.=.818)  

ผูใชและสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ
=2.61, S.D.=.380)  สิทธิในการเขาใชจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใช
งานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอก  มหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.42, S.D.=.748) สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  
และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัย (Χ=3.68, S.D.=.892) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงาน  ภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=3.89, S.D.=.900) 
สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลัย (Χ=3.61, S.D.=.849) 

สิทธิ เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง (Χ=3.38, 
S.D.=.180)  สิทธิในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=4.08, S.D.=.939) นอกนั้นม่ีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง ดังนี้  คืออานและดาวน โหลดได  (Χ=3.40, S.D.=.757) อานไดอยางเดียว (Χ=3.08, 
S.D.=.384)  อานและพิมพลงกระดาษได (Χ=3.07, S.D.=.341) 

บุคคลภายนอก  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ อานได
อยางเดียว (Χ=3.50, S.D.=.820)  นอกนั้นม่ีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนี้ คือ อาน พิมพ และ
ดาวนโหลดได (Χ=3.34, S.D.=.751) อานและดาวนโหลดได (Χ=3.33, S.D.=.691) อานและพิมพ
ลงกระดาษได (Χ=3.21, S.D.=.565) 

การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ
=2.73, S.D.=.211) เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 2 ขอ คือ สรางลายน้ํา
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ดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา (Χ=3.82, S.D.=.894)  ตั้งรหัสสําหรับทรัพยากร
สารสนเทศ (Χ=3.52, S.D.=.798)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือสรางลายน้ําดิจิทัลแสดง
กรรมสิทธิ์แบบไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา  (Χ=3.28, S.D.=.894) และไมแสดงสิทธิ์ (Χ=3.00, 
S.D.=.144) (ตารางท่ี 56) 

ตารางท่ี  56 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ 

N=338 
ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึงประสงคของ

ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการเขาถึงและการกําหนดสทิธิ์ 

Χ  S.D. การแปล
ผล 

ลําดับที ่

 วิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา     
1 เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนนิการ

แปลงใหอยูในรูปดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา 
4.02 .785 มาก 1 

2 เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุด
ดําเนินการนําเขาคลงัปญญา 

3.98 .800 มาก 2 

3 เจาของผลงานกรอกขอมูลและนําเขาไฟลดิจิทลัส ู
  คลังปญญามหาวิทยาลัยดวยตนเอง 

3.59 .818 มาก 4 

4 เจาของผลงานอนุญาตใหหอสมุดดําเนินการ
จัดหา เอกสารและนาํเขาเอกสารดิจิทัลสูคลัง
ปญญา 

3.88 .843 มาก 3 

 รวม 3.87 .536 มาก  

 สิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัล     
 บุคลากรของมหาวิทยาลัย     
1 สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ทางบรรณานุกรม   

  สาระสงัเขป และเนื้อหาฉบบัเต็มเมื่อใชงาน  
  ภายในเครือขายมหาวิทยาลยัและภายนอก 
  มหาวิทยาลยัผานระบบ VPN โดยไมมีการ    
  กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

4.42 .748 มาก 1 

2 สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม 
  และสาระสังเขป เมื่อใชงานภายนอก 
  เครือขาย มหาวิทยาลัย 

3.68 .892 มาก 2 

3 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................................. 0.05 .415 นอยที่สุด 3 

 
 
 
 
 



152 

ตารางท่ี 56 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ (ตอ) 
            N=338 

ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึงประสงคของ
ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานการเขาถึงและการกําหนดสทิธิ ์

Χ  S.D. การแปล
ผล 

ลําดับที ่

 บุคคลภายนอก     
1 สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ทางบรรณานุกรม  

  สาระสงัเขป และเนื้อหาฉบบัเต็มเมื่อใชงาน 
  ภายในเครือขายมหาวิทยาลยั โดยมีการ 
  กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 3.89 .900 

มาก 1 

2 สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม 
  และสาระสังเขป เมื่อใชงานภายนอก 
  เครือขาย มหาวิทยาลัย 3.61 .849 

มาก 2 

3 อ่ืน ๆ (โปรด
ระบุ).............................................. 0.02 .230 

นอยที่สุด 3 

 รวม 2.61 .380 ปานกลาง  
 สิทธิเขาถึงเน้ือหาฉบับเต็ม     
 บุคลากรของมหาวิทยาลัย     
1 อานไดอยางเดียว 3.08 .384 ปานกลาง 3 
2 อานและพิมพลงกระดาษได 3.07 .341 ปานกลาง 4 
3 อานและดาวนโหลดได 3.40 .757 ปานกลาง 2 
4 อาน พิมพ และดาวนโหลดได 4.08 .939 มาก 1 
 บุคคลภายนอก     
1 อานไดอยางเดียว 3.50 .820 มาก 1 
2 อานและพิมพลงกระดาษได 3.21 .565 ปานกลาง 4 
3 อานและดาวนโหลดได 3.33 .691 ปานกลาง 3 
4 อาน พิมพ และดาวนโหลดได 3.34 .751 ปานกลาง 2 
 รวม 3.38 .180 ปานกลาง  

 การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ     
1 ตั้งรหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ 3.52 .798 มาก 2 
2 สรางลายน้าํดิจิทลัแสดงกรรมสทิธิ์แบบมองเห็น

ดวยตาเปลา 
3.82 .894 มาก 1 

3 สรางลายน้าํดิจิทลัแสดงกรรมสทิธิ์แบบไมสามา  
 มองเห็นดวยตาเปลา 

3.28 .669 ปานกลาง 3 

4 การแสดงสิทธิ์แบบอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............  0.01 .163 นอยที่สุด 5 
5 ไมแสดงสิทธิ์ 3.00 .144 ปานกลาง 4 
 รวม 2.73 .211 ปานกลาง  
 รวมทั้งหมด 3.12 .225 ปานกลาง  
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เม่ือพิจารณาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพึง
ประสงคของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตาม
สถานภาพ (ตารางท่ี 57)  พบวา ในภาพรวมทุกสถานภาพมีความตองการในระดับปานกลาง 
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ คือ อาจารย (Χ=3.27, S.D.=.176) นักศึกษาปริญญาโท/เอก (Χ
=3.17, S.D.=.213) ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย (Χ=3.12, S.D.=.274) และนักศึกษาปริญญา
ตรี (Χ=3.10, S.D.=.220)  

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามสถานภาพ 
พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 คู คือ นักศึกษา
ปริญญาตรีกับอาจารย ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ พบวา อาจารยมีคาเฉลี่ยความ
ตองการสูงกวานักศึกษาปริญญาตรี 

จากการศึกษารายหัวขอ พบวา   
วิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา 
นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลัง

ปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.85, S.D.=.472)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ เจาของผลงานสงสิ่งพิมพให
หอสมุดดําเนินการแปลงใหอยูในรูปดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา  (Χ=3.97, S.D.=.747)  เจาของ
ผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญา (Χ=3.95, S.D.=.769) เจาของผลงาน
อนุญาตใหหอสมุดดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา (Χ=3.83, 
S.D.=.811) และเจาของผลงานกรอกขอมูลและนําเขาไฟลดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัยดวยตนเอง 
(Χ=3.65, S.D.=.818)  

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการนําผลงานทางวิชาการเขา
คลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.91, S.D.=.531)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ย
ในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ เจาของผลงานสงสิ่งพิมพ
ใหหอสมุดดําเนินการแปลงใหอยูในรูปดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา  (Χ=4.27, S.D.=.866)  เจาของ
ผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญา (Χ=3.94, S.D.=.895) และเจาของ
ผลงานอนุญาตใหหอสมุดดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา (Χ=3.85, 
S.D.=.916) 

อาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญาโดย
รวมอยูในระดับมาก (Χ=3.91, S.D.=.386)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมาก
เกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลให
หอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญาและเจาของผลงานอนุญาตใหหอสมุดดําเนินการจัดหาเอกสาร
และนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา (Χ=4.40, S.D.=.754 และ Χ=4.40, S.D.=.821)  และเจาของ
ผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลงใหอยูในรูปดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา  (Χ=4.00, 
S.D.=.918)   

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการนําผลงานทาง
วิชาการเขาคลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.71, S.D.=.541)  เม่ือพิจารณารายขอยอย
พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ เจาของผลงาน
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สงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญา (Χ=4.03, S.D.=.865) เจาของผลงานอนุญาตให
หอสมุดดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา (Χ=4.00, S.D.=.886) เจาของ
ผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลงใหอยูในรูปดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา  (Χ=3.93, 
S.D.=.799) และเจาของผลงานกรอกขอมูลและนําเขาไฟลดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัยดวยตนเอง 
(Χ=3.59, S.D.=.733)  

เม่ือวิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามสถานภาพพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ผูใชและสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัล  
นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลังปญญา

ดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.58, S.D.=.364)  สิทธิในการเขาใชจําแนกตามประเภท
ผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใช
งานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอก  มหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.37, S.D.=.762) สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  
และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขามหาวิทยาลัย (Χ=3.68, S.D.=.892) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงาน  ภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=3.80, S.D.=.868) 
สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลัย (Χ=3.54, S.D.=.836) 

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลัง
ปญญาดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.73, S.D.=.424)  สิทธิในการเขาใชจําแนกตาม
ประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากท่ีสุด คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือ
ใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.60, S.D.=.693) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขามหาวิทยาลัย (Χ
=3.71, S.D.=.915) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.13, S.D.=.950) 
สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลัย (Χ=3.81, S.D.=.841) 

อาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัล 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.78, S.D.=.316)  สิทธิในการเขาใชจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากท่ีสุด คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือ
ใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.80, S.D.=.523) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขามหาวิทยาลัย (Χ
=3.75, S.D.=.967) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.40, S.D.=.821) 
สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลัย (Χ=3.75, S.D.=1020) 

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขา
ใชคลังปญญาดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.57, S.D.=.417)  สิทธิในการเขาใชจําแนก
ตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใช
งานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอก  มหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.31, S.D.=.761) สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  
และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขามหาวิทยาลัย (Χ=3.59, S.D.=.825) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงาน  ภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=3.83, S.D.=.966) 
สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลัย (Χ=3.69, S.D.=.806) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอหัวความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลัง
ปญญาดิจิทัลจําแนกตามสถานภาพ พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  คือ สิทธิของบุคคลภายนอกในการเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหา
ฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม  
ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ   

สิทธิของบุคคลภายนอกในการเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และ
เนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับ
เต็ม มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับนักศึกษาปริญญาโท/เอก โดย
นักศึกษาปริญญาโท/เอก มีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวานักศึกษาปริญญาตรี 

สิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม  
นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยหัวขอสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง (Χ=3.36, S.D.=.188)  สิทธิในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=4.03, S.D.=.929) นอกนั้นม่ีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง ดังนี้  คืออานและดาวน โหลดได  (Χ=3.41, S.D.=.751) อานไดอยางเดียว (Χ=3.09, 
S.D.=.375)  อานและพิมพลงกระดาษได (Χ=3.07, S.D.=.317) 

บุคคลภายนอก  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางทุกขอ
ยอย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลางคือ คือ อานไดอยางเดียว (Χ=3.43, S.D.=.765)  
รองลงมา คือ อาน และดาวนโหลดได (Χ=3.33, S.D.=.697) อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ
=3.30, S.D.=.694) อานและพิมพลงกระดาษได (Χ=3.25, S.D.=.605) 

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยหัวขอสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม โดยรวมอยูในระดับ        
ปานกลาง (Χ=3.41, S.D.=.160)  สิทธิในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=4.19, S.D.=.951) นอกนั้นม่ีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง ดังนี้  คืออานและดาวน โหลดได  (Χ=3.48, S.D.=.852) อานไดอยางเดียว (Χ=3.06, 
S.D.=.461)  อานและพิมพลงกระดาษได (Χ=3.00, S.D.=.000) 

บุคคลภายนอก  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ อานได
อยางเดียว (Χ=3.58, S.D.=.893)  อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=3.56, S.D.=.895) นอกนั้นม่ี
คาเฉลี่ยในระดับ   ปานกลาง ดังนี้ คือ อาน และดาวนโหลดได (Χ=3.29, S.D.=.667) อานและพิมพ
ลงกระดาษได (Χ=3.10, S.D.=.409) 

อาจารยมีคาเฉลี่ยหัวขอสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ
=3.47, S.D.=.160)  สิทธิในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=4.30, S.D.=.979) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง ดังนี้ คืออานและพิมพลงกระดาษได (Χ=3.45, S.D.=.826) อานและดาวนโหลดไดและอานได
อยางเดียว (Χ=3.10, S.D.=.447 เทากัน)   

บุคคลภายนอก  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ อานได
อยางเดียว (Χ=3.70, S.D.=.979)  อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=3.60, S.D.=.883) นอกนั้นมี
คาเฉลี่ยในระดับ   ปานกลาง ดังนี้ คือ อาน และดาวนโหลดได (Χ=3.40, S.D.=.754) อานและพิมพ
ลงกระดาษได (Χ=3.10, S.D.=.447) 

ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยหัวขอสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง (Χ=3.39, S.D.=.181)  สิทธิในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มจําแนกตามประเภท
ผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=4.17, S.D.=.966) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง ดังนี้ คืออานและพิมพลงกระดาษไดและอานและดาวนโหลดได(Χ=3.21, S.D.=.620 และ Χ
=3.21, S.D.=.559) และอานไดอยางเดียว (Χ=3.07, S.D.=.258)   

บุคคลภายนอก  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ อานได
อยางเดียว (Χ=3.83, S.D.=.046)  นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนี้ คือ อาน และดาวน
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โหลดได (Χ=3.34, S.D.=.670) อานและพิมพลงกระดาษไดและอาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ
=3.14, S.D.=.516 และ Χ=3.14, S.D.=.743) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามสถานภาพ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ   
นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.71, S.D.=.208) เม่ือ

พิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบ
มองเห็นดวยตาเปลา (Χ=3.81, S.D.=.883)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือตั้งรหัสสําหรับ
ทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.47, S.D.=.762)  สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไมสามารถ
มองเห็นดวยตาเปลา  (Χ=3.26, S.D.=.635) และไมแสดงสิทธิ ์(Χ=2.99, S.D.=.159)  

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.76, S.D.=.183) 
เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบ
มองเห็นดวยตาเปลา (Χ=3.73, S.D.=.910) ตั้ งรหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.71, 
S.D.=.893) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไมสามารถ
มองเห็นดวยตาเปลา  (Χ=3.33, S.D.=.734) และไมแสดงสิทธิ ์(Χ=3.02, S.D.=.139) 

อาจารยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.89, S.D.=.294) เม่ือพิจารณา
รายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวย
ตาเปลา (Χ=4.20, S.D.=.951) ตั้งรหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.60, S.D.=.883) สราง
ลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา  (Χ=3.50, S.D.=.827) และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือไมแสดงสิทธิ์ (Χ=3.00, S.D.=.000) 

ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.72, 
S.D.=.164) เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดง
กรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา (Χ=3.79, S.D.=.902) ตั้งรหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ (Χ
=3.55, S.D.=.827) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไม
สามารถมองเห็นดวยตาเปลา  (Χ=3.28, S.D.=.702) และไมแสดงสิทธิ ์(Χ=3.00, S.D.=.000) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอหัวการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ จําแนกตาม
สถานภาพ พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ การแสดงสิทธิ์
แบบอ่ืน ๆ ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ   

การแสดงสิทธิ์แบบอ่ืน ๆ มีระดับความตองการแตกตางกัน 3 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรี
กับอาจารย  นักศึกษาปริญญาโท/เอกกับอาจารย อาจารยกับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย โดย 
นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก และขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีความตองการ
นอยกวาอาจารย 
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ตารางท่ี  57 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม 
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามสถานภาพ 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึง
ประสงคของประชาคม 

มหาวิทยาลยัศิลปากรดานการ
เขาถึงและการกําหนดสทิธิ ์

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 

  N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 วิธีการนําผลงานทางวิชาการเขา
คลังปญญา 

         

1 เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุด 
   ดําเนินการแปลงใหอยูในรูป 
   ดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา 

3.97

มาก 

.747 4.27

มาก 

.866 4.00

มาก 

.918 3.93

มาก 

.799 .093 

2 เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลให 
  หอสมุดดําเนินการนาํเขาคลัง 
  ปญญา 

3.95

มาก 

.769 3.94

มาก 

.895 4.40

มาก 

.754 4.03

มาก 

.865 .106 

3 เจาของผลงานกรอกขอมูลและ 
  นําเขาไฟลดิจิทลัสูคลงัปญญา 
  มหาวิทยาลยัดวย 

3.65

มาก 

.818 3.40

ปาน
กลาง 

.869 3.45 

ปาน
กลาง 

.759 3.59 

มาก 

.733 .209 

4 เจาของผลงานอนุญาตใหหอสมุด 
   ดําเนินการจัดหาเอกสารและ 
   นําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลัง 
   ปญญา 

3.83
มาก 

.811 3.85
มาก 

.916 4.40
มาก 

.821 4.00
มาก 

.886 .028 

 รวม 3.85
มาก 

.472 3.91
มาก 

.531 3.91
มาก 

.386 3.71
มาก 

.541 .407 

 สิทธิในการเขาใชคลังปญญา
ดิจิทัล 

         

 บุคลากรของมหาวิทยาลัย          

1 สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ทาง 
  บรรณานุกรม สาระสังเขป และ 
  เนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใชงาน  
  ภายในเครือขายมหาวิทยาลยั 
  และภายนอกมหาวิทยาลยัผาน 
  ระบบ VPN โดยไมมีการกําหนด 
  สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบบัเต็ม 

4.37

มาก 

.762 4.60

มาก
ที่สุด 

.693 4.80

มาก
ท่ีสุด 

.523 4.31

มาก 

.761 .019 
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ตารางท่ี 57 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึง
ประสงคของประชาคม 

มหาวิทยาลยัศิลปากรดานการ
เขาถึงและการกําหนดสทิธิ ์

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 

  N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลั
ย N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

2 สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะ 
  บรรณานุกรมและสาระสังเขป  
  เมื่อใชงานภายนอกเครือขาย 
  มหาวิทยาลยั 

3.68

มาก 

.892 3.71

มาก 

.915 3.75

มาก 

.967 3.59

มาก 

.825 .917 

3 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................... 0.06
นอย
ที่สุด 

.456 0.06
นอย
ที่สุด 

.416 0.00
นอย
ที่สุด 

.000 0.00
นอย
ที่สุด 

.000 .841 

 บุคคลภายนอก          

1 สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ทาง 
  บรรณานุกรม สาระสังเขป และ 
  เนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใชงาน 
  ภายในเครือขายมหาวิทยาลยั  
  โดยมีการกําหนดสทิธิ์ในการ 
  เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

3.80

มาก 

.868 4.13

มาก 

.950 4.40

มาก 

.821 3.83

มาก 

.966 .005
*a 

2 สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะ   
  บรรณานุกรม และสาระสังเขป 
  เมื่อใชงานภายนอกเครือขาย 
  มหาวิทยาลยั 

3.54

มาก 

.836 3.81

มาก 

.841 3.75

มาก 

1.020 3.69

มาก 

.806 .156 

 3 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................... 0.01
นอย
ที่สุด 

.195 0.06
นอย
ที่สุด 

.416 0.00
นอย
ที่สุด 

.000 0.00
นอย
ที่สุด 

.000 .581 

 รวม 2.58 

ปาน
กลา
ง 

.364 2.73

ปาน
กลา
ง 

.424 2.78

ปาน
กลา
ง 

.316 2.57

ปาน
กลา
ง 

.417 .009 
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ตารางท่ี 57 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึง
ประสงคของประชาคม 

มหาวิทยาลยัศิลปากรดานการ
เขาถึงและการกําหนดสทิธิ ์

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 

  N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลั
ย N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 สิทธิเขาถึงเน้ือหาฉบับเต็ม          

   บุคลากรของมหาวิทยาลัย          

1 อานไดอยางเดียว 3.09

ปาน
กลา
ง 

.375 3.06

ปาน
กลา
ง 

.461 3.10

ปาน
กลา
ง 

.447 3.07

ปาน
กลา
ง 

.258 .950 

2 อานและพิมพลงกระดาษได 3.07

ปาน
กลา
ง 

.317 3.00

ปาน
กลา
ง 

.000 3.10

ปาน
กลา
ง 

.447 3.21

ปาน
กลา
ง 

.620 .072 

3 อานและดาวนโหลดได 3.41

ปาน
กลา
ง 

.751 3.48

ปาน
กลา
ง 

.852 3.45

ปาน
กลา
ง 

.826 3.21

ปาน
กลา
ง 

.559 .464 

4 อาน พิมพ และดาวนโหลดได 4.03

มาก 

.929 4.19

มาก 

.951 4.30

มาก 

.979 4.17

มาก 

.966 .404 

 บุคคลภายนอก          
1 อานไดอยางเดียว 3.43

ปาน
กลา
ง 

.765 3.58

มาก 

.893 3.70

มาก 

.979 3.83

มาก 

.928 .046 

2 อานและพิมพลงกระดาษได 3.25

ปาน
กลา
ง 

.605 3.10

ปาน
กลา
ง 

.409 3.10

ปาน
กลา
ง 

.447 3.14

ปาน
กลา
ง 

.516 .216 

3 อานและดาวนโหลดได 3.33

ปาน
กลาง 

.697 3.29

ปาน
กลาง 

.667 3.40

ปาน
กลาง 

.754 3.34ป
กลาง 

.670 .939 
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ตารางท่ี 57 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่
พึงประสงคของประชาคม 
มหาวิทยาลยัศิลปากรดาน
การเขาถึงและการกําหนด

สิทธิ ์

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 

  N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

4 อาน พิมพ และดาวนโหลดได 3.30
ปาน
กลาง 

.694 3.56
มาก 

.895 3.60
มาก 

.883 3.14
ปาน
กลาง 

.743 .022 

 รวม 3.36
ปาน
กลาง 

.188 3.41
ปาน
กลาง 

.160 3.47
ปาน
กลาง 

.056 3.39
ปาน
กลาง 

.181 .042 

 บุคคลภายนอก          

1 อานไดอยางเดียว 3.43

ปาน
กลาง 

.765 3.58

มาก 

.893 3.70

มาก 

.979 3.83

มาก 

.928 .046 

2 อานและพิมพลงกระดาษได 3.25

ปาน
กลาง 

.605 3.10

ปาน
กลาง 

.409 3.10

ปาน
กลาง 

.447 3.14

ปาน
กลาง 

.516 .216 

3 อานและดาวนโหลดได 3.33

ปาน
กลาง 

.697 3.29

ปาน
กลาง 

.667 3.40

ปาน
กลาง 

.754 3.34

ปาน
กลาง 

.670 .939 

4 อาน พิมพ และดาวนโหลดได 3.30

ปาน
กลาง 

.694 3.56

มาก 

.895 3.60

มาก 

.883 3.14

ปาน
กลาง 

.743 .022 

 รวม 3.36

ปาน
กลาง 

.188 3.41

ปาน
กลาง 

.160 3.47

ปาน
กลาง 

.056 3.39

ปาน
กลาง 

.181 .042 
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ตารางท่ี 57 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามสถานภาพ (ตอ) 

N=338 

ที่ 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่
พึงประสงคของประชาคม 
มหาวิทยาลยัศิลปากรดาน
การเขาถึงและการกําหนด

สิทธิ ์

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 

  N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

  การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากร     
    สารสนเทศ 

         

1  ตั้งรหัสสําหรับทรัพยากร
สารสนเทศ 

3.47

ปาน
กลา
ง 

.762 3.71

มาก 

.893 3.60

มาก 

.883 3.55

มาก 

.827 .23
7 

2 สรางลายน้าํดิจิทลัแสดง
กรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตา
เปลา 

3.81

มาก 

.883 3.73

มาก 

.910 4.20

มาก 

.951 3.79

มาก 

.902 .24
5 

3 สรางลายน้าํดิจิทลัแสดง
กรรมสิทธิ์แบบไมสามารถ
มองเห็นดวยตาเปลา 

3.26

ปาน
กลา
ง 

.635 3.33

ปาน
กลา
ง 

.734 3.50

มาก 

.827 3.28

ปาน
กลา
ง 

.702 .44
5 

4 การแสดงสิทธิ์แบบอ่ืน ๆ  
  (โปรดระบุ).................... 

0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 0.15

นอย
ท่ีสุด 

.671 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 .001
* b, 
d, f 

5 ไมแสดงสิทธิ์ 2.99

ปาน
กลา
ง 

.159 3.02

ปาน
กลา
ง 

.139 3.00

ปาน
กลา
ง 

.000 3.00

ปาน
กลา
ง 

.000 .66
2 

 รวม 2.71

ปาน
กลา
ง 

.208 2.76

ปาน
กลา
ง 

.183 2.89

ปาน
กลา
ง 

.294 2.72

ปาน
กลา
ง 

.164 .00
1 

 รวมทั้งหมด 3.10

ปาน
กลา
ง 

.220 3.17

ปาน
กลา
ง 

.213 3.27

ปาน
กลา
ง 

.176 3.12

ปาน
กลา
ง 

.274 .00
5*
b 

หมายเหตุ       *p-Value < 0.05 
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  a = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับนักศึกษาปริญญาโท/เอก 
b = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย 
c = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับขาราชการ/พนักงาน 
              มหาวิทยาลัย 
d = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับอาจารย 
e = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับขาราชการ/พนักงาน 
              มหาวิทยาลัย 
f = แตกตางระหวางอาจารยกับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

เม่ือพิจารณาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพึง
ประสงคของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามคณะ/
หนวยงาน (ตารางท่ี 58)  พบวา ในภาพรวมผูท่ีสังกัดทุกคณะ/หนวยงานมีความตองการในระดับปาน
กลาง เรียงลําดับตามคาเฉลี่ย ดังนี้ คือ หนวยงานอ่ืน ๆ (Χ=3.18, S.D.=.130) คณะโบราณคดี (Χ
=3.15, S.D.=.216) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพและผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป (Χ
=3.13, S.D.=.244 และ Χ=3.13, S.D.=.232) และคณะสถาปตยกรรมศาสตร (Χ=3.05, S.D.=.207) 
เม่ือวิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  

จากการศึกษารายหัวขอจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวา   
วิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา 
ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการ

นําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.89, S.D.=.600)  เม่ือพิจารณา
รายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลง
ใหอยูในรูปดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา  (Χ=4.01, S.D.=.807) เจาของผลงานอนุญาตใหหอสมุด
ดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา (Χ=3.97, S.D.=.834) เจาของผลงาน
สงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญา (Χ=3.87, S.D.=.869) และเจาของผลงานกรอก
ขอมูลและนําเขาไฟลดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัยดวยตนเอง (Χ=3.72, S.D.=.831)  

ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการนําผลงานทาง
วิชาการเขาคลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.72, S.D.=.425)  เม่ือพิจารณารายขอยอย
พบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือเจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลัง
ปญญา (Χ=3.90, S.D.=.796) เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลงใหอยูในรูปดิจิทัล
และนําเขาคลังปญญา  (Χ=3.83, S.D.=.756) เจาของผลงานอนุญาตใหหอสมุดดําเนินการจัดหา
เอกสารและนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา (Χ=3.69, S.D.=.785) 

ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการนําผลงานทางวิชาการเขา
คลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.92, S.D.=.505)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก คือ เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลงใหอยูในรูปดิจิทัลและ
นําเขาคลังปญญา  (Χ=4.15, S.D.=.783) เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขา
คลังปญญา (Χ=4.04, S.D.=.816) เจาของผลงานอนุญาตใหหอสมุดดําเนินการจัดหาเอกสารและ
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นําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา (Χ=3.97, S.D.=.881) และเจาของผลงานกรอกขอมูลและนําเขา
ไฟลดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัยดวยตนเอง (Χ=3.50, S.D.=.882)  

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธกีารนําผลงานทางวิชาการเขา
คลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.91, S.D.=.580) เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก คือ เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญา (Χ
=4.03, S.D.=.725) รองลงมา คือ เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลงใหอยูในรูป
ดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา  (Χ=4.02, S.D.=.776)  เจาของผลงานอนุญาตใหหอสมุดดําเนินการ
จัดหาเอกสารและนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา (Χ=3.87, S.D.=.845) และเจาของผลงานกรอก
ขอมูลและนําเขาไฟลดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัยดวยตนเอง (Χ=3.73, S.D.=.845)  

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการนําผลงานทางวิชาการเขา
คลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.92, S.D.=.563)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาเจาของ
ผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญา (Χ=4.03, S.D.=.816) มีคาเฉลี่ยในระดับ
มากท่ีสุด ขอยอยท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลงให
อยูในรูปดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา  (Χ=4.00, S.D.=.894) เจาของผลงานอนุญาตใหหอสมุด
ดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา (Χ=3.83, S.D.=.753) และขอยอยท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ เจาของผลงานกรอกขอมูลและนําเขาไฟลดิจิทัลสูคลังปญญา
มหาวิทยาลัยดวยตนเอง (Χ=3.33, S.D.=.516)  

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอวิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญาจําแนกตาม
คณะ/หนวยงาน พบวาไมมีขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

ผูใชและสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัล  
ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอผูใช

และสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.62, S.D.=.393)  สิทธิใน
การเขาใชจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

  บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใช
งานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์
ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.24, S.D.=.799) สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  
และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขามหาวิทยาลัย (Χ=3.78, S.D.=.813) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.00, S.D.=.835) 
สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลัย (Χ=3.67, S.D.=.842) 

ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขา
ใชคลังปญญาดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.54, S.D.=.342)  สิทธิในการเขาใชจําแนก
ตามประเภทผูใช ดังนี้ 
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใช
งานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์
ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.42, S.D.=.690) สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  
และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขามหาวิทยาลัย (Χ=3.54, S.D.=.876) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ 3.75, S.D.=.857) 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป 
เม่ือใชงานภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัย (Χ=3.48, S.D.=.826) 

ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลัง
ปญญาดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.63, S.D.=.366)  สิทธิในการเขาใชจําแนกตาม
ประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากท่ีสุด คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือ
ใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.61, S.D.=.680) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขามหาวิทยาลัย (Χ
=3.55, S.D.=.957) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=3.98, S.D.=.932) 
สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลัย (Χ=3.56, S.D.=.903) 

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลัง
ปญญาดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.63, S.D.=.421)  สิทธิในการเขาใชจําแนกตาม
ประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใช
งานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์
ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=4.24, S.D.=.799) สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  
และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขามหาวิทยาลัย (Χ=3.86, S.D.=.863) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ=3.80, S.D.=.934) 
สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลัย (Χ=3.72, S.D.=.822) 
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ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลัง
ปญญาดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ=2.64, S.D.=.164)  สิทธิในการเขาใชจําแนกตาม
ประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากท่ีสุด คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือ
ใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม ( Χ=4.67, S.D.=.516) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขามหาวิทยาลัย ( Χ
=3.50, S.D.=.837) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม (Χ  =4.33, S.D.=.816) 
สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรม  และสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอกเครือขาย
มหาวิทยาลัย (Χ  =3.33, S.D.=.516) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอหัวความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลัง
ปญญาดิจิทัลจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป 
และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ใน
การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป 
และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ใน
การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีความตองการ
สูงกวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

สิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม  
ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยหัวขอสิทธิเขาถึงเนื้อหา

ฉบับเต็ม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=3.38, S.D.=.173)  สิทธิในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม
จําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=4.01, S.D.=.977) นอกนั้นม่ีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง ดังนี้  คืออานและดาวนโหลดได  (Χ=3.24, S.D.=.605) อานไดอยางเดียว (Χ=3.19, 
S.D.=.609)  อานและพิมพลงกระดาษได (Χ=3.13, S.D.=.423) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ อานได
อยางเดียว (Χ=3.51, S.D.=.859) นอกนั้นม่ีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ อาน พิมพ และดาวน
โหลดได (Χ=3.42, S.D.=.801)  อาน และดาวนโหลดได (Χ=3.36, S.D.=.711) อานและพิมพลง
กระดาษได (Χ=3.16, S.D.=.510) 
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ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยหัวขอสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง (Χ=3.34, S.D.=.181)  สิทธิในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มจําแนกตามประเภท
ผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=4.01, S.D.=.977) นอกนั้นม่ีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง ดังนี้  คืออานและดาวนโหลดได  (Χ=3.24, S.D.=.605) อานไดอยางเดียว (Χ=3.19, 
S.D.=.609)  อานและพิมพลงกระดาษได (Χ=3.13, S.D.=.423) 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ อาน
ไดอยางเดียว (Χ=3.44, S.D.=.732) อาน และดาวนโหลดได (Χ=3.27, S.D.=.608) อาน พิมพ และ
ดาวนโหลดได (Χ=3.24, S.D.=.746)  อานและพิมพลงกระดาษได (Χ=3.23, S.D.=.590) 

ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยหัวขอสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (Χ=3.41, S.D.=.184)  สิทธิในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=4.10, S.D.=.948) อานและดาวนโหลดได (Χ
=3.24, S.D.=.605) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนี้ คือ อานและพิมพลงกระดาษได (Χ
=3.07, S.D.=.336) อานไดอยางเดียว (Χ=3.04, S.D.=.197)   

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางทุกขอยอย 
คือ อานไดอยางเดียว (Χ=3.44, S.D.=.783) อาน และดาวนโหลดไดและอาน พิมพ และดาวนโหลด
ได (Χ=3.40, S.D.=.765 และ Χ=3.40, S.D.=.778)  อานและพิมพลงกระดาษได (Χ=3.30, 
S.D.=.659) 

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยหัวขอสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (Χ=3.13, S.D.=.184)  สิทธิในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=4.09, S.D.=.900) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับปาน
กลาง ดังนี้ คือ อานและดาวนโหลดได (Χ=3.36, S.D.=.731) อานไดอยางเดียว (Χ=3.07 , 
S.D.=.336) อานและพิมพลงกระดาษได (Χ=3.06, S.D.=.353)   

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากคือ อานได
อยางเดียว (Χ=3.59, S.D.=.873) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนี้ คือ อาน พิมพ และ
ดาวนโหลดได (Χ=3.31, S.D.=.688)  อาน และดาวนโหลดได (Χ=3.29, S.D.=.650) อานและพิมพ
ลงกระดาษได (Χ=3.14, S.D.=.477) 

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยหัวขอสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง (Χ=3.46, S.D.=.102)  สิทธิในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากท่ีสุด คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=4.67, S.D.=.816) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง ดังนี้ คือ อานและดาวนโหลดได (Χ=3.33, S.D.=.816) อานไดอยางเดียวและอานและ
พิมพลงกระดาษได (Χ=3.00, S.D.=.000 เทากัน)   

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากคือ อานได
อยางเดียว (Χ=4.00, S.D.=1.095) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังนี้ คือ อาน และดาวน
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โหลดได และอาน พิมพ และดาวนโหลดได (Χ=3.33, S.D.=.816 เทากัน) อานและพิมพลงกระดาษ
ได (Χ=3.00, S.D.=.000) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม จําแนกตามคณะ/หนวยงาน 
พบวาไมมีขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ   

ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง (Χ=2.74, S.D.=.210) เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สรางลาย
น้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา (Χ=3.93, S.D.=.910)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับ
ปานกลาง คือตั้งรหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.46, S.D.=.703)  สรางลายน้ําดิจิทัลแสดง
กรรมสิทธิ์แบบไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา  (Χ=3.28, S.D.=.647) และไมแสดงสิทธิ์ (Χ=3.01, 
S.D.=.122)  

ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.68, 
S.D.=.204) เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดง
กรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา (Χ=3.73, S.D.=.894)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือตั้ง
รหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.46, S.D.=.771)  สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไม
สามารถมองเห็นดวยตาเปลา  (Χ=3.20, S.D.=.576) และไมแสดงสิทธิ ์(Χ=3.00, S.D.=.000)  

ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.74, S.D.=.229) 
เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบ
มองเห็นดวยตาเปลา (Χ=3.77, S.D.=.897) ตั้ งรหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.65, 
S.D.=.892)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไมสามารถ
มองเห็นดวยตาเปลา  (Χ=3.29, S.D.=.686) และไมแสดงสิทธิ ์(Χ=2.98, S.D.=.245)  

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.74, S.D.=.201) 
เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบ
มองเห็นดวยตาเปลา (Χ=3.90, S.D.=.881) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ต้ังรหัสสําหรับ
ทรัพยากรสารสนเทศ (Χ=3.44, S.D.=.741)  สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไมสามารถ
มองเห็นดวยตาเปลา  (Χ=3.32, S.D.=.707) และไมแสดงสิทธิ ์(Χ=3.00, S.D.=.000)  

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ=2.80, S.D.=.000) 
เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ ตั้งรหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ (
Χ=4.00, S.D.= 1.095)  สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา (Χ
=3.67, S.D.=1.033)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบ
มองเห็นดวยตาเปลา (Χ=3.33, S.D.=.816) และไมแสดงสิทธิ ์(Χ=3.00, S.D.=.000)  

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตาม
คณะ/หนวยงาน พบวาไมมีขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี  58 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามคณะ/หนวยงาน 

N=338 
 รูปแบบคลังปญญาดิจิทัล

ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
ประชาคม  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการเขาถึงและการ

กําหนดสิทธิ ์

คณะ/หนวยงาน Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ
N=67  

คณะ    
สถาปตยกรรม

ศาสตร 
N=71 

คณะ
โบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ 
 N=5 

Χ  S.D
. 

Χ  S.D
. 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 วิธีการนําผลงานทาง
วิชาการเขาคลังปญญา 

           

1 เจาของผลงานสงสิ่งพิมพให 
   หอสมุดดําเนินการแปลงให   
   อยูในรูปดิจิทัลและนาํเขา 
   คลังปญญา 

4.01

มาก 

.807 3.83

มาก 

.756 4.15

มาก 

.783 4.02

มาก 

.776 4.00

มาก 

.894 .143 

2 เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัล
ให 
  หอสมุดดําเนินการนาํเขา 
  คลังปญญา 

3.87

มาก 

.86
9 

3.90

มาก 

.79
6 

4.04

มาก 

.81
6 

4.03

มาก 

.725 4.50

มาก
ท่ีสุด 

.837 .237 

3 เจาของผลงานกรอกขอมูล
และนาํเขาไฟลดิจิทัลสูคลัง
ปญญามหาวทิยาลัยดวย 

3.72

มาก 

.83
1 

3.45

ปาน
กลา
ง 

.65
0 

3.50

มาก 

.88
2 

3.73

มาก 

.845 3.33

ปาน
กลา
ง 

.516 .078 

4 เจาของผลงานอนุญาตให 
  หอสมุดดําเนินการจัดหา 

  เอกสารและนําเขาเอกสาร 
  ดิจิทัลสูคลังปญญา 

3.97
มาก 

.83
4 

3.69

มาก 

.78
5 

3.97

มาก 

.88
1 

3.87

มาก 

.845 3.83

มาก 

.753 .237 

 รวม 3.89

มาก 

.600 3.72

มาก 

.425 3.92

มาก 

.505 3.91

มาก 

.580 3.92

มาก 

.563 .124 
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ตารางท่ี 58 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามคณะ/หนวยงาน (ตอ) 

N=338 
 รูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ี

พึงประสงคของประชาคม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการเขาถึงและการ

กําหนดสิทธิ ์

คณะ/หนวยงาน Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ
N=67  

คณะ    
สถาปตยกรรม

ศาสตร 
N=71 

คณะ
โบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ 
 N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 สิทธิในการเขาใชคลังปญญา
ดิจิทัล 

           

 บุคลากรของมหาวิทยาลัย            

1 สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ทาง 
  บรรณานุกรม สาระสังเขป  
  และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช 
  งานภายในเครือขาย 
  มหาวิทยาลยัและภายนอก 
  มหาวิทยาลยัผานระบบ  
  VPN โดยไมมีการกําหนด 
  สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบบั 
  เต็ม 

4.24

มาก 

.799 4.42

มาก 

.690 4.61

มาก 

.680 4.34

มาก 

.797 4.67

มาก 

.516 .016* 
b 

2 สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะ 
  บรรณานุกรมและสาระสังเขป  
  เมื่อใชงานภายนอกเครือขาย 
  มหาวิทยาลยั 

3.78

มาก 

.813 3.54

มาก 

.876 3.55

มาก 

.957 3.86

มาก 

.863 3.50

มาก 

.837 .062 

3 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................... 0.06

นอย
ท่ีสุด 

.489 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 0.06

นอย
ท่ีสุด 

.422 0.07

นอย
ท่ีสุด 

.513 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 .822 
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ตารางท่ี 58 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามคณะ/หนวยงาน (ตอ) 

N=338 
 รู ป แ บ บ ค ลั ง ป ญ ญ า

ดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการเขาถึงและการ

กําหนดสิทธิ ์

คณะ/หนวยงาน Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ
N=67  

คณะ    
สถาปตยกรรม

ศาสตร 
N=71 

คณะ
โบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ 
 N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 บุคคลภายนอก            

1 สามารถเขาถึงขอมูลไดทัง้ 
  ทางรรณานุกรม  
  สาระสงัเขปและเนื้อหา 
  ฉบับเต็มเมื่อใช 
  งานภายในเครือขาย 
  มหาวิทยาลยัโดยมีการ 
  กําหนดสิทธิ์ในการ 
  เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

4.00
มาก 

.835 3.75
มาก 

.857 3.98
มาก 

.932 3.80
มาก 

.934 4.33
มาก 

.816 .181 

2 สามารถเขาถึงขอมูลได 
   เฉพาะบรรณานุกรมและ 
   สาระสงัเขปเมื่อใชงาน 
  ภายนอกเครือขาย 
  มหาวิทยาลยั 

3.67

มาก 

.842 3.48

ปาน
กลาง 

.826 3.56

มาก 

.903 3.72

มาก 

.822 3.33

ปาน
กลาง 

.516 .320 

 3 อ่ืน ๆ (โปรด
ระบุ)..................... 

0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 0.04

นอย
ท่ีสุด 

.356 0.03

นอย
ท่ีสุด 

.300 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 .724 

 รวม 2.62

ปาน
กลา
ง 

.393 2.54

ปาน
กลา
ง 

.342 2.63

ปาน
กลา
ง 

.366 2.63

ปาน
กลา
ง 

.421 2.64

ปาน
กลา
ง 

.164 .500 

 
  



172 

ตารางท่ี 58 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามคณะ/หนวยงาน (ตอ) 

N=338 
 รู ป แ บ บ ค ลั ง ป ญ ญ า

ดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการเขาถึงและการ

กําหนดสิทธิ์ 

คณะ/หนวยงาน Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ
N=67  

คณะ    
สถาปตยกรรม

ศาสตร 
N=71 

คณะ
โบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ 
 N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 บุคลากรของมหาวิทยาลัย            

1 อานไดอยางเดียว 3.19

ปาน
กลาง 

.609 3.06

ปาน
กลาง 

.374 3.04

ปาน
กลาง 

.197 3.07

ปาน
กลาง 

.336 3.00

ปาน
กลาง 

.000 .110 

2 อานและพิมพลงกระดาษได 3.13

ปาน
กลาง 

.423 3.04

ปาน
กลาง 

.264 3.07

ปาน
กลาง 

.326 3.06

ปาน
กลาง 

.353 3.00

ปาน
กลาง 

.000 .544 

3 อานและดาวนโหลดได 3.24

ปาน
กลาง 

.605 3.39

ปาน
กลาง 

.727 3.56

มาก 

.868 3.36

ปาน
กลาง 

.731 3.33

ปาน
กลาง 

.816 .099 

4 อาน พิมพ และดาวนโหลดได 4.01

มาก 

.977 4.01

มาก 

.977 4.10

มาก 

.948 4.09

มาก 

.900 4.67

มาก
ท่ีสุด 

.816 .601 

 บุคคลภายนอก            
1 อานไดอยางเดียว 3.51

มาก 
.859 3.44

ปาน
กลาง 

.732 3.44
ปาน
กลาง 

.783 3.59
มาก 

.873 4.00
มาก 

1.095 .380 

2 อานและพิมพลงกระดาษได 3.16

ปาน
กลาง 

.510 3.23

ปาน
กลาง 

.590 3.30

ปาน
กลาง 

.659 3.14

ปาน
กลาง 

.477 3.00

ปาน
กลาง 

.000 .252 

3 อานและดาวนโหลดได 3.36

ปาน
กลาง 

.711 3.27

ปาน
กลาง 

.608 3.40

ปาน
กลาง 

.765 3.29

ปาน
กลาง 

.650 3.33

ปาน
กลาง 

.816 .724 
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ตารางท่ี 58 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามคณะ/หนวยงาน(ตอ) 

N=338 
 รูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ี

พึงประสงคของประชาคม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการเขาถึงและการ

กําหนดสิทธิ ์

คณะ/หนวยงาน Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ
N=67  

คณะ    
สถาปตยกรรม

ศาสตร 
N=71 

คณะ
โบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ 
 N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

4 อาน พิมพ และดาวนโหลดได 3.42

ปาน
กลาง 

.801 3.24

ปาน
กลาง 

.746 3.40

ปาน
กลาง 

.778 3.31

ปาน
กลาง 

.688 3.33

ปาน
กลาง 

.816 .596 

 รวม 3.38

ปาน
กลาง 

.173 3.34

ปาน
กลาง 

.181 3.41

ปาน
กลาง 

.184 3.36

ปาน
กลาง 

.177 3.46

ปาน
กลาง 

.102 .059 

  การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากร     
    สารสนเทศ 

           

1  ตั้งรหัสสําหรับทรัพยากร 
  สารสนเทศ 

3.46

ปาน
กลาง 

.703 3.46

ปาน
กลาง 

.771 3.65
มาก 

.892 3.44

ปาน
กลาง 

.741 4.00 1.095 .161 

2 สรางลายน้าํดิจิทลัแสดง
กรรมสิทธิ์ แบบมองเห็นดวยตา
เปลา 

3.93

มาก 

.910 3.73

มาก 

.894 3.77

มาก 

.897 3.90

มาก 

.881 3.33

ปาน
กลาง 

.816 .340 

3 สรางลายน้าํดิจิทลัแสดง 
  กรรมสิทธิ์แบบไมสามารถ   
  มองเห็นดวยตาเปลา 

3.28

ปาน
กลาง 

.647 3.20

ปาน
กลาง 

.576 3.29

ปาน
กลา
ง 

.686 3.32

ปาน
กลาง 

.707 3.67

มาก 

1.033 .491 

4 การแสดงสิทธิ์แบบอ่ืน ๆ  
  (โปรดระบุ).................... 

0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 .309

ปาน
กลาง 

.032 0.00

นอย
ท่ีสุด 

.000 .630 

5 ไมแสดงสิทธิ์ 3.01

ปาน
กลาง 

.122 3.00

ปาน
กลาง 

.000 2.98

ปาน
กลาง 

.245 3.00

ปาน
กลาง 

.000 3.00

ปาน
กลาง 

.000 .646 
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ตารางท่ี 58 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามคณะ/หนวยงาน (ตอ) 

N=338 
 รูปแบบคลังปญญาดิจิทัล

ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
ประชาคม  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการเขาถึงและการ

กําหนดสิทธิ ์

คณะ/หนวยงาน Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ
N=67  

คณะ    
สถาปตยกรรม

ศาสตร 
N=71 

คณะ
โบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน
อ่ืน ๆ 
 N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 รวม 2.74

ปาน
กลาง 

.210 2.68

ปาน
กลาง 

.204 2.74

ปาน
กลาง 

.229 2.74

ปาน
กลาง 

.201 2.80

ปาน
กลาง 

.000 .27
6 

 รวมทั้งหมด 3.13
ปาน

กลาง 

.244 3.05
ปาน

กลาง 

.207 3.15
ปาน

กลาง 

.216 3.13
ปาน

กลาง 

.232 3.18
ปาน

กลาง 

.130 .05
9 

(หนวยงานอ่ืน ๆ* ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป กองกิจการนักศึกษา และ
กองบริการการศึกษา) 
หมายเหตุ       *p-Value < 0.05 

a = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
              ผูท่ีสังกัด  คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
b = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
              ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี 
c = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
              ผูท่ีสังกัด คณะมัณฑนศิลป 
d = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
              ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 
e = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะ 
              โบราณคดี 
f = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะ 
              มัณฑนศิลป 
g         = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัด 
             หนวยงานอ่ืน ๆ 
h         = แตกตางระหวางผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
I          = แตกตางระหวางผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 
j          = แตกตางระหวางผูท่ีคณะมัณฑนศิลปกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 
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ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.14, 
S.D.=.571)  เม่ือพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวา  

งานท่ีแสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ
=4.06, S.D.=.653)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ ภาพผลงาน
ศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.37, S.D.=.791) ประวัติและผลงานศิลปนท่ีเปน
บุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.19, S.D.=.804) ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=3.95, S.D.=.863) และทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ
=3.74, S.D.=.849)   

ฟงกชันการแสดงขอมูลอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.29, S.D.=.667)  
เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ รายการขอมูลใหม (Χ=4.36, 
S.D.=.759) รายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด (Χ=4.22, S.D.=.818) (ตารางท่ี 59) 

 
ตารางท่ี  59 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคม  มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล 

N=338 
ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึงประสงคของประชาคม 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ดานอัตลักษณของคลังปญญาดจิิทัล 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

 งานที่แสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร     
1 ภาพผลงานศิลปะที่เปนลิขสิทธิข์องมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
4.37 .791 มาก 1 

2 ประวัติและผลงานศิลปนที่เปนบุคลากร 
  มหาวิทยาลยัศิลปากร  

4.19 .804 มาก 2 

3 ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลยัศิลปากร   3.74 .849 มาก 4 
4 ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัตลักษณของ

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
3.95 .863 มาก 3 

 รวม 4.06 .653 มาก  

 ฟงกชันการแสดงขอมูลอ่ืนๆ      

1 รายการขอมูลใหม 4.36 .759 มาก 1 

2 รายการขอมูลที่มีการใชมากที่สดุ 4.22 .818 มาก 2 

 รวม 4.29 .667 มาก  

 รวมทั้งหมด 4.14 .571 มาก  
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เม่ือพิจารณาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพึง
ประสงคของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล จําแนกตาม
สถานภาพ (ตารางท่ี 60)  พบวา ในภาพรวมทุกสถานภาพมีความตองการในระดับมาก เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ คืออาจารย (Χ=4.39, S.D.=.525) นักศึกษาปริญญาโท/เอก (Χ=4.28, 
S.D.=.547) นักศึกษาปริญญาตรี (Χ=4.09, S.D.=.561) และขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย (Χ
=4.06, S.D.=.666) เม่ือวิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอ
รูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามสถานภาพพบวาไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

จากการศึกษารายหัวขอ พบวา   
งานท่ีแสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.01, S.D.=.630)  เม่ือ

พิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.32, S.D.=.768) ประวัติและผลงานศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Χ=4.16, S.D.=.786) ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Χ=3.89, S.D.=.844) และทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัย ศิลปากร (Χ=3.68, 
S.D.=.817)   

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.23, S.D.=.653)  เม่ือ
พิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.60, S.D.=.721) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ดังนี้ คือ ประวัติและ
ผลงานศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.29, S.D.=.871) ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละ
ดานตาม       อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.08, S.D.=.882) และทําเนียบนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=3.96, S.D.=.885) 

อาจารยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.35, S.D.=.656)  เม่ือพิจารณารายขอ
ยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Χ=4.60, S.D.=.995) นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ดังนี้ คือ ประวัติและผลงานศิลปนท่ี
เปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.45, S.D.=.759) ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.35, S.D.=.875) และทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Χ=4.00, S.D.=.973) 

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู ในระดับมาก (Χ=3.98, 
S.D.=.756)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ ภาพผลงานศิลปะท่ี
เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.28, S.D.=.882) ประวัติและผลงานศิลปนท่ีเปนบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.07, S.D.=.842) ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=3.98, S.D.=.756) และทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ
=3.66, S.D.=.897)   

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวของานท่ีแสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนก
ตามสถานภาพ พบวาไมมีขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ฟงกชันการแสดงขอมูลอ่ืน ๆ  
นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.26, S.D.=.680)  เม่ือ

พิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ รายการขอมูลใหม (Χ=4.33, 
S.D.=.755) รายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด (Χ=4.19, S.D.=.821) 

นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.38, S.D.=.646)  เม่ือ
พิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ รายการขอมูลใหม (Χ=4.44, 
S.D.=.826) รายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด (Χ=4.33, S.D.=.857) 

อาจารยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.48, S.D.=.617)  เม่ือพิจารณารายขอ
ยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ รายการขอมูลใหม (Χ=4.65, S.D.=.587) ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก คือรายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด (Χ=4.30, S.D.=.865) 

ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู ในระดับมาก (Χ=4.21, 
S.D.=.620)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ รายการขอมูลใหม 
(Χ=4.28, S.D.=.751) รายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด (Χ=4.14, S.D.=.693) 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอฟงกชันการแสดงขอมูลอ่ืน ๆ จําแนกตามสถานภาพ 
พบวาไมมีขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี  60 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล จําแนกตามสถานภาพ 

N=338 

ท่ี 

รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลัที่พึง
ประสงคของประชาคม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ดานอัตลักษณของคลังปญญา
ดิจิทัล 

สถานภาพ 

นักศึกษา
ปริญญาตรี 

N=237 

นักศึกษา
ปริญญาโท/

เอก 

  N=52 

อาจารย 
N=20 

ขาราชการ/
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
N=29 

Sig 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 งานที่แสดงอัตลักษณของ 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 ภาพผลงานศิลปะที่เปนลิขสิทธิ์
ของ 
  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4.32

มาก 

.768 4.60

มาก
ที่สุด 

.721 4.60

มาก
ท่ีสุด 

.995 4.28

มาก 

.882 .059 

2 ประวัติและผลงานศิลปนที่เปน 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร  

4.16

มาก 

.786 4.29

มาก 

.871 4.45

มาก 

.759 4.07

มาก 

.842 .279 

3 ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลยั 
  ศิลปากร   

3.68

มาก 

.817 3.96

มาก 

.885 4.00

มาก 

.973 3.66

มาก 

.897 .074 

4 ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดาน 
  ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลยั 
  ศิลปากร 

3.89

มาก 

.844 4.08

มาก 

.882 4.35

มาก 

.875 3.93

มาก 

.923 .080 

 รวม 4.01

มาก 

.630 4.23

มาก 

.653 4.35

มาก 

.656 3.98

มาก 

.756 .025 

 ฟงกชันการแสดงขอมูลอ่ืน ๆ           

1 รายการขอมูลใหม 4.33

มาก 

.755 4.44

มาก 

.826 4.65

มาก
ที่สุด 

.587 4.28

มาก 

.751 .244 

2 รายการขอมูลที่มีการใชมากที่สดุ 4.19

มาก 

.821 4.33

มาก 

.857 4.30

มาก 

.865 4.14

มาก 

.693 .661 

 รวม 4.26

มาก 

.680 4.38

มาก 

.646 4.48

มาก 

.617 4.21

มาก 

.620 .335 

 รวมทั้งหมด 4.09

มาก 

.561 4.28

มาก 

.547 4.39

มาก 

.525 4.06

มาก 

.666 .026 

 
หมายเหตุ       *p-Value < 0.05 

a = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับนักศึกษาปริญญาโท/เอก 
b = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย 
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c = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาตรีกับขาราชการ/พนักงาน 
              มหาวิทยาลัย 
d = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับอาจารย 
e = แตกตางระหวางนักศึกษาปริญญาโท/เอกกับขาราชการ/พนักงาน 
              มหาวิทยาลัย 
f = แตกตางระหวางอาจารยกับขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 

เม่ือพิจารณาระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพึง
ประสงคของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล จําแนกตามคณะ/
หนวยงาน (ตารางท่ี 61)  พบวา ในภาพรวมผูท่ีสังกัดทุกคณะ/หนวยงานมีความตองการในระดับมาก 
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยสูงสุด ดังนี้ คือ หนวยงานอ่ืน ๆ (Χ=4.31, S.D.=.371) คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ (Χ=4.21, S.D.=.555) คณะโบราณคดี (Χ=4.20, S.D.=.599) คณะ
มัณฑนศิลป (Χ=4.16, S.D.=.602) และคณะสถาปตยกรรมศาสตร (Χ=3.94, S.D.=.477) เม่ือ
วิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามคณะ/หนวยงานพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  

จากการศึกษารายหัวขอ พบวา   
งานท่ีแสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (

Χ=4.16, S.D.=.677)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ ประวัติ
และผลงานศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.67, S.D.=.516) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.37, S.D.=.756) 
ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.07, S.D.=.910) และ
ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=3.94, S.D.=.903)   

ผู ท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.86, 
S.D.=.534)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ดังนี้ คือ ภาพผลงานศิลปะท่ี
เปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.21, S.D.=.809) ประวัติและผลงานศิลปนท่ีเปนบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.01, S.D.=.784) ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=3.73, S.D.=.736) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ ทําเนียบ
นักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=3.48, S.D.=.673)   

ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.11, S.D.=.683)  เม่ือ
พิจารณารายขอยอยพบวาทุกขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ดังนี้ คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.45, S.D.=.821) ประวัติและผลงานศิลปนท่ี เปนบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.26, S.D.=.824) ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=3.96, S.D.=.875) และ ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ
=3.78, S.D.=.871)   

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.09, S.D.=.675)  เม่ือ
พิจารณารายขอยอยพบวาทุกขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ดังนี้ คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.39, S.D.=.779) ประวัติและผลงานศิลปนท่ี เปนบุคลากร 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.18, S.D.=.829) ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.02, S.D.=.892) และ ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ
=3.76, S.D.=.876)   

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.13, S.D.=.440)  เม่ือ
พิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.67, S.D.=.516) ประวัติและผลงานศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Χ=4.50, S.D.=.548) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและ ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=3.67, 
S.D.=.816 เทากัน)   

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวของานท่ีแสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนก
ตามคณะ/หนวยงาน พบวาไมมีขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ฟงกชันการแสดงขอมูลอ่ืน ๆ  
ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (

Χ=4.30, S.D.=.597)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ รายการ
ขอมูลใหม (Χ=4.40, S.D.=.698) รายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด (Χ=4.19, S.D.=.743) 

ผู ท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.10, 
S.D.=.720)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ รายการขอมูลใหม 
(Χ=4.18, S.D.=.798) รายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด (Χ=4.01, S.D.=.870) 

ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.38, S.D.=.686)  เม่ือ
พิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ รายการขอมูลใหม (Χ=4.45, 
S.D.=.730) รายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด (Χ=4.31, S.D.=.849) 

ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.31, S.D.=.644)  เม่ือ
พิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ดังนี้ คือ รายการขอมูลใหม (Χ=4.35, 
S.D.=.799) รายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด (Χ=4.27, S.D.=.792) 

ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (Χ=4.67, S.D.=.408)  
เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาทุกขอมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ คือ รายการขอมูลใหม (Χ

=4.83, S.D.=.408) รายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด (Χ=4.50, S.D.=.548) 
เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลัง

ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอฟงกชันการแสดงขอมูลอ่ืน ๆ จําแนกตามคณะ/
หนวยงาน พบวาไมมีขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี  61 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรดานอัตลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามคณะ/หนวยงาน 

N=338 
ที่ รู ป แ บ บ ค ลั ง ป ญ ญ า

ดิจิทัลท่ีพึงประสงคของ
ประชาคม  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานอัตลักษณ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

คณะ/หนวยงาน Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ
N=67  

คณะ    
สถาปตยกรรม

ศาสตร 
N=71 

คณะ
โบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน 
N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 งานที่แสดงอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

1 ภาพผลงานศิลปะที่เปน
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4.37 

มาก 
.756 4.21

มาก 

.809 4.45

มาก 

.821 4.39

มาก 

.779 4.67

มาก
ท่ีสุด 

.516 .309 

2 ประวัติและผลงานศิลปนที่
เปน 
  บุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

4.67

มาก
ท่ีสุด 

.516 4.01

มาก 

.784 4.26

มาก 

.824 4.18

มาก 

.829 4.50

มาก
ท่ีสุด 

.548 .242 

3 ทําเนียบนักวิชาการ
มหาวิทยาลยั 
  ศิลปากร   

3.94

มาก 

.903 3.48

ปาน
กลา
ง 

.673 3.78

มาก 

.871 3.76

มาก 

.876 3.67

มาก 

.816 .029* 
a 

4 ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละ
ดานตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4.07

มาก 

.910 3.73

มาก 

.736 3.96

มาก 

.875 4.02

มาก 

.892 3.67

มาก 

.816 .125 

 รวม 4.16

มาก 

.677 3.86

มาก 

.534 4.11

มาก 

.683 4.09

มาก 

.675 4.13

มาก 

.440 .056 
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ตารางท่ี 61 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลที่พึงประสงคของ

ประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรดานอัตลักษณมหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามคณะ/หนวยงาน (ตอ) 
N=338 

ที่ รูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ี
พึงประสงคของประชาคม  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานอัตลักษณมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

คณะ/หนวยงาน Sig 

คณะ
จิตรกรรมฯ
N=67  

คณะ    
สถาปตยกรรม

ศาสตร 
N=71 

คณะ
โบราณคด ี
N=100 

คณะ
มัณฑนศิลป 

N=94 

หนวยงาน 
N=5 

Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. Χ  S.D. 

 ฟงกชันการแสดงขอมูลอ่ืน ๆ             

1 รายการขอมูลใหม 4.40

มาก 

.698 4.18

มาก 

.798 4.45

มาก 

.730 4.35

มาก 

.799 4.83

มาก
ที่สุด 

.408 .098 

2 รายการขอมูลที่มีการใชมาก
ที่สุด 

4.19

มาก 

.743 4.01

มาก 

.870 4.31

มาก 

.849 4.27

มาก 

.792 4.50

มาก
ที่สุด 

.548 .148 

 รวม 4.30

มาก 

.597 4.10

มาก 

.720 4.38

มาก 

.686 4.31

มาก 

.644 4.67

มาก
ท่ีสุด 

.408 .046 

 รวมทั้งหมด 4.21

มาก 

.555 3.94

มาก 

.477 4.20

มาก 

.599 4.16

มาก 

.602 4.31

มาก 

.371 .021 

 
(หนวยงานอ่ืน ๆ* ไดแก หอสมุดสาขา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัย หอศิลป กองกิจการนักศึกษา และ
กองบริการการศึกษา) 
หมายเหตุ       *p-Value < 0.05 

a = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
              ผูท่ีสังกัด คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
b = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
              ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี 
c = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
              ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
d = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพกับ 
             ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 
e = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะ 
              โบราณคดี 
f = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะ 
              มัณฑนศิลป 
g = แตกตางระหวางผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัด 
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              หนวยงานอ่ืน ๆ 
h = แตกตางระหวางผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
I = แตกตางระหวางผูท่ีคณะโบราณคดีกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 
J = แตกตางระหวางผูท่ีคณะมัณฑนศิลปกับผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ 

 
3.3. ความตองการในการจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จากการศึกษาความตองการในการจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา 

จํานวน 309 คน รอยละ 91.4 เห็นวาควรจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 29 
คน รอยละ 8.6 ไมแนใจกับการจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตารางท่ี 62) 

 
ตารางท่ี  62 แสดงจํานวนและรอยละของความตองการการจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

N=338 

ความคิดเห็นเก่ียวกับความตองการการจัดทําคลังปญญาดิจิทลั  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

จํานวน รอยละ 

  เห็นดวย 309 91.4 

  ไมเห็นดวย 0 0.0 

  ไมแนใจ 29 8.6 

  รวม 338 100.0 

 
เม่ือศึกษาถึงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุผลท่ีควรมีคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พบวา จํานวน 264 คน รอยละ 78.1  เห็นวาทําใหผลงานทางวิชาการเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึน
และกอใหเกิดผลตอการอางอิงเอกสารทางวิชาการของสถาบัน จํานวน 225 คน รอยละ 66.6 เห็นวา
สามารถเขาถึงผลงานทางวิชาการไดแบบเสรี และเปนการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มของเอกสารในระบบ
ออนไลนไดอยางทันทีและไมเสียคาใชจาย จํานวน 212 คน รอยละ 62.7 เทากัน เห็นวาเปนศูนยกลาง

ในการจัดเก็บและการสงวนรักษาผลงานทางวิชาการของสถาบันอยางถาวร จํานวน 196 คน รอยละ 58.0 
เห็นวาเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพทางวิชาการที่สําคัญของสถาบัน จํานวน 178 คน รอยละ 52.7 เห็นวาสามารถ
นําไปใชสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน เพื่อดึงดูดความ   สนใจจากประชาคมของสถาบันที่มี

คุณภาพใหเขามาใชงานคลังปญญา (ตารางท่ี 63) 
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ตารางท่ี  63 แสดงจํานวนและรอยละของเหตุผลท่ีควรมีคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
N=338 

เหตุผลที่ควรมีการจัดทําคลงัปญญาดิจิทลั จํานวน รอยละ 

ทําใหผลงานทางวิชาการเปนที่รูจักแพรหลายมากข้ึน และกอใหเกิดผลตอ 
   การอางอิงเอกสารทางวิชาการของสถาบัน 

264 78.1 

สามารถเขาถึงผลทางวิชาการไดทั้งหมดแบบรวมเปนหนึ่งเดียว 212 62.7 

สามารถเขาถึงผลงานทางวิชาการไดแบบเสรี และเปนการเขาถึงเนื้อหาฉบับ 
   เต็มของเอกสารในระบบออนไลนไดอยางทันทีและไมเสียคาใชจาย 

225 66.6 

เปนศูนยกลางในการจัดเก็บและการสงวนรักษาผลงานทางวิชาการของ 
   สถาบันอยางถาวร 

212 62.7 

สามารถนําไปใชสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน เพื่อดึงดูดความ 
   สนใจจากประชาคมของสถาบันที่มีคุณภาพใหเขามาใชงานคลังปญญา 

178 52.7 

เปนดัชนีชี้วัดคุณภาพทางวิชาการที่สําคัญของสถาบัน 196 58.0 

 *ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 
ตอนท่ี 2 ผลการออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือเปนการพัฒนา (Development : D1) เปน
การออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D and D)  

ในข้ันตอนนี้เปนสังเคราะหสรางรูปแบบและรับรองรูปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  การดําเนินการพัฒนาตามรูปแบบ
การจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และการประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1. องคประกอบรูปแบบจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การศึกษาการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย
จํานวน 4 แหง คือ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานในคณะวิชา/
หนวยงานท่ีตั้งอยูใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ จํานวน 9 แหง ไดแก คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป หอสมุด
สาขา วังทาพระ บัณฑิตวิทยาลัยหอศิลป กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา  เก่ียวกับ
การจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงานและแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี  
การศึกษาความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากรดวยการ
แจกแบบสอบถาม จํานวน 338 ชุด เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการจัดการคบลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงคณะผูวิจัยไดใชแนวคิดของ Nabe (2010) ท่ีกลาวถึงแนวทาง
เชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาคลังปญญา ไดแก 1) การสรางชุมชนและทรัพยากร 2) การบริการชุมชน
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คลังปญญา 3) ผูสนับสนุนคลังปญญา 4) ประเภทของเนื้อหาท่ีอยูในคลังปญญา 5) การใชเนื้อหาใน
คลังปญญา 6) ขอตกลงในการสงขอมูลสูคลังปญญา 7) ข้ันตอนในการสงขอมูลสูคลังปญญา 8) การ
นําขอมูลออกและการเก็บรักษาขอมูลในคลังปญญา 9) การสงวนรักษา และแนวคิดของ Riddle 
(2015) ท่ีกลาวถึงนโยบายหลักในการพัฒนาคลังปญญา ดังนี้ คือ 1) นโยบายเก่ียวกับการจัดการ
เนื้อหาวิชา 2) นโยบายเก่ียวกับการเขาถึง 3) นโยบายเก่ียวกับการสงวนรักษา ผนวกกับแนวคิด
เก่ียวกับแนวทางการดําเนินการคลังปญญาเชิงปฏิบัติของพัณณิตา  นันทะกาล (2557) ไดแก 1) ดาน
การจัดระบบสารสนเทศดิจิทัลเปนการสรางมาตรฐานเพ่ือการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล
โดยใชมาตรฐานเมทาดาทา เพ่ือใชอธิบายทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 2) ดานโปรแกรมท่ีใชในการ
พัฒนาคลังปญญา  รวมท้ังใชแนวคิดจากงานวิจัยของ Armstrong (2014) ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการ
วิจัยเพ่ือหารูปแบบ (Model) ท่ีคลังปญญาจะนํามาใชในการจัดบริการเผยแพรงานวิจัยของอาจารย
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย พบวาคลังปญญาสามารถจัดบริการใหมๆ เพ่ือเติมเต็มการเผยแพร
ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยไดเกินกวามาตรฐานเดิมท่ีหองสมุดเคยทํามา เชน จัดทําเว็บเพจจัด
แสดงผลงานทางวิชาการของอาจารยแตละคน (Selected works sites) ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ
ชีวประวัติ รางวัล ความเชี่ยวชาญและผลงาน วิชาท่ีสอน และลิงคกับแหลงภายนอกท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังภาพถายอาจารย เพ่ือเพ่ิมคุณคาสารสนเทศดิจิทัลใหลึกซ้ึงกวาแคการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการอยางเดียว มาเปนแนวทางในการสรางรูปแบบ โดยเปนรูปแบบท่ีมีลักษณะเปนแผนผัง 
(Schematic Models) และผสมผสานดวยรูปแบบเชิงภาษา (Sematic Models)  ท่ีอธิบาย
ความหมายหรือใหความหมายประกอบ โดยคณะผูวิจัยจะนําแนวคิดตาง ๆ จากการศึกษาเอกสาร 
การศึกษาดูงาน การศึกษาสภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน และ
ขอมูลท่ีวิเคราะหไดจากการแจกแบบสอบถามความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีพึง
ประสงคของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร นํามาออกแบบเปนรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

1. เนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล (C= Content of Silpakorn University Repository)  
    จากแนวคิดของ Riddle (2015) กําหนดใหนโยบายเก่ียวกับการจัดการเนื้อหาวิชา 

(Content guidelines) เปนนโยบายหลักประการแรก เพ่ือกําหนดขอบเขตประเภททรัพยากร
สารสนเทศท่ีตองการจัดเก็บในคลังสถาบัน เชน จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะท่ีมีเนื้อหาทาง
วิชาการเทานั้น นอกจากนี้ประเภทของเนื้อหาท่ีอยูในคลังปญญาสถาบัน (Content types) ท่ีรวมอยู
ในคลังปญญาจะมีความหลากหลาย ดังนั้นทางสถาบันจําเปนท่ีจะกําหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสมเพ่ือบรรจุ
ลงในคลังปญญาการกําหนดเนื้อหาหรือทรัพยากรท่ีจะบรรจุไวในคลังปญญาตั้งแตเริ่มตนจะชวยให
งายตอการจัดการ รวมไปถึงรูปแบบของขอมูลตองสามารถรองรับไฟลขอมูลทุกชนิดได เนื่องจากคลัง
ปญญาจะจัดเก็บไฟลเอกสารใหอยูในรูปแบบดิจิทัล (Nabe, 2010 อางตาม พัณณิตา  นันทะกาล, 
2557) จากความสําคัญของการจัดการเนื้อหาวิชาดังกลาวคณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการสํารวจความ
ตองการของประชาคมศิลปากรดานประเภทของเนื้อหา เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดเนื้อหาท่ีตอง
กับความตองการของประชาคม พบวาตองการใหจัดเก็บหนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ ศิลป
นิพนธรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และวารสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

2. การคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and results) 
  การคนคืนเปนกระบวนการดึงหรือคนหาขอมูลยอนหลังท่ีมีการจัดเก็บไวตามหัวขอความ

ตองการ ตามความสนใจ คลังปญญาตองจัดทําเครื่องมือชวยสืบคนขอมูลจากระบบของตนเองอยางมี
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ประสิทธิภาพ เชน คูมือการใชงาน ดรรชนีชวยคน พรอมระบบคอมพิวเตอรชวยสืบคน และสามารถ
รองรับการรวบรวมขอมูลจากเครื่องมือชวยสืบคนขอมูลตาง ๆ (search engine) ใน World Wide 
Web ไดดวย เชน Google, Alta Vista, InfoSeek เปนตน การแสดงผลการคนคืนบนคลังปญญาควร
มีการเรียงลําดับผลการคนคืนโดยเริ่มจากรายการท่ีตรงกับคําคนมากท่ีสุด และแสดงรายการผลใหเห็น
ชัดเจนเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของกับการคนคืนและการแสดงผลบนหนาจอเรียบงายเทานั้น ผูวิจัยได
สํารวจความคิดเห็นของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรดานการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนพบวา 
ตองการคนแบบท่ัวไป (Basic search) สวนการแสดงผลการสืบคนบนหนาจอพบวา ตองการใหแสดง
ชื่อเรื่อง 

3. การกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= Authorization 
by Owner Rights and Silpakorn University Community)  

   หลักการและขอบเขตการบริการข้ันพ้ืนฐานของการดําเนินงานคลังปญญา คือ ผูใชสามารถ
สืบคนทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญาไดทุกรายการและใหเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มไดทุกคนโดยไมมี
เง่ือนไข หากผลงานใดมีขอจํากัดในการเผยแพร หรือถาเผยแพรแลวมีผลกระทบกับเจาของลิขสิทธิ์ 
อาจตองกําหนดสิทธิผูใชในการเขาใชและเขาถึงเนื้อหาสารสนเทศเปนหลายระดับ เชน เขาถึงเนื้อหา
ฉบับเต็มไดเฉพาะประชาคมของสถาบัน มีชองทางติดตอเจาของผลงานโดยตรงเพ่ือขออานเนื้อหา
ฉบับเต็ม ท้ังนี้เจาของผลงานตองลงนามในเอกสารยืนยันความเปนเจาของลิขสิทธิ์และยอมรับ
ขอตกลงในการเผยแพรผลงานตามนโยบายคลังปญญา (Shieber and Suber, 2013)  

  นอกจากนี้ในเรื่องของการนําหนังสือหรือบทความของบุคคลอ่ืนเขาสูระบบเว็บไซตของ
คณะในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนักศึกษาไดศึกษาโดยไมไดมีการแสวงหากําไร ประเด็นนี้ รศ.ดร.มานิตย 
จุมปา แหงคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดใหทัศนะไววา “แมจะเปนการกระทําเพ่ือ
ประโยชนในการศึกษาและไมมีการแสวงหากําไร แตการกระทําดังกลาว ยอมทําใหหนังสือหรือ
บทความนั้นไมอาจจําหนายได อันเปนการขัดตอการแสวงหาประโยชนจากงานอันมีลิขสิทธิ์ เพราะ
นักศึกษาจะเขาไปอานจากเว็บไซต จึงถือวา การกระทํานี้เปนการกระทบสิทธิของเจาของลิขสิทธิ์จึง
เปนการละเมิดลิขสิทธิ์ (มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗)” หากวา
ผลงานของทานเหลานี้มีความจําเปนจริง ๆ สําหรับการใหความรูตอหนังสือ อาจแกปญหาโดยการให
นักศึกษาเสียคาใชจายในการซ้ือหนังสือเลมนั้นมาเปนเจาของ หรือ หากหนังสือเลมนั้นไมมีการจัด
จําหนายอีกตอไป อาจจะตองขออนุญาตเจาของลิขสิทธิ์อยางเปนทางการวา สามารถนําข้ึนสูระบบ
เว็บไซตของคณะในมหาวิทยาลัย (วสวัต ดีมาร (ม.ป.ป.)) 

    ผูวิจัยจึงเห็นควรใหเจาของผลงานหรือผูทรงสิทธิ์เปนผูกําหนดระดับการเขาใชและเขาถึง
เนื้อหาสารสนเทศของผลงานแตละชิ้นในคลังปญญาดวยตนเองเพ่ือเปนไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ 

4. เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา  (T=Technology for Repository)  
    เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเนื้อหาในระบบคลังปญญาควรคํานึงถึงความสามารถของ

ระบบท่ีสามารถใชรวมกับระบบอ่ืน ๆ ไดดวย เพ่ือจะไดใหบริการแกผูใชท้ังท่ีเปนบุคลากรภายใน
สถาบันและบุคคลภายนอกได (สมาน ลอยฟา, 2553) ซอฟทแวรท่ีนํามาใชจะตองมีการปรับและ
พัฒนาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางแทจริง รวมท้ังดานโครงสรางเมตาดาทาจะตองสามารถปรับแกไข
ใหเหมาะสม ปจจุบันระบบหรือซอฟทแวรท่ีเปนท่ีนิยมใชในการจัดทําคลังปญญาท้ังท่ีเปนซอฟทแวร
เชิงพาณิชย และซอฟทแวรแบบ open source คลังปญญาสวนใหญนิยมใชซอฟทแวร DSpace มาก
ท่ีสุด ดานโครงสรางพ้ืนฐานดานเมตาดาทาของเอกสาร สวนใหญใชมาตรฐานเมตาดาทา Dublin 
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Core (DC)  สําหรับคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผูวิจัยไดเลือกใชซอฟทแวร DSpace ซ่ึง
เปนซอฟทแวรแบบ open source และโครงสรางเมตาดาทา Dublin Core (DC) เชนเดียวกับคลัง
ปญญาสวนใหญท่ัวโลก  

5. อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) 
   สถาบันแตละแหงตางมีความเปนเลิศดานการศึกษาดานใดดานหนึ่ง คลังปญญาจึงควรหา

วิธีการท่ีจะนําเสนออัตลักษณของสถาบันใหเปนจุดเดน เชน สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส 
(Massachusetts Institute of Technology - MIT) เปนมหาวิทยาลัยขนาดใหญท่ีเนนงานวิจัย คลัง
ปญญา MIT จึงมีอัตลักษณเรื่องงานวิจัย Landen and Sunden (2015) กลาววา ค.ศ. 2015 เกิด
กระแสการจัดตั้งคลังปญญาดิจิทัลระดับสถาบัน/ชุมชนท่ีเนนผลงานดานศิลปะและการออกแบบข้ึน
หลายแหงในยุโรป โดยสรางรูปแบบ (model) คลังปญญาสําหรับดานศิลปะและการออกแบบ เชน 
ประเทศสวีเดน สราง Guthenberg Model ประเทศสหราชอาณาจักรสราง the KULTUR project 
และประเทศแคนาดาสราง The e-artexte เปนตน ผูวิจัยเห็นวาผลงานศิลปะและการออกแบบ
เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ ท่ีไดรับการยอมรับวามีความโดดเดนท้ัง
ในประเทศและระดับนานาชาติ จึงมีแนวคิดท่ีนําผลงานศิลปะท่ีเปนภูมิปญญาของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรมาเขารวมในคลังปญญา จัดเก็บในรูปของ digital image พรอมท้ังจัดทํา Artist Biography 
เพ่ือรวบรวมชีวประวัติของศิลปน นอกจากนี้ยังจัดทํา SU Intellectual เพ่ือรวบรวมขอมูลรายชื่อ
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีมีความชํานาญในสาขาวิชาตาง ๆ      

6. การเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access)  
    ในยุคท่ีการเขาถึงแบบเสรีกําลังเปนทางเลือกหนึ่งท่ีไดรับความนิยมเปนอยางมากในการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ คลังปญญาเกิดข้ึนดวยแนวคิด (concept) ของการ “เปดกวาง” (open) 
(Riddle, 2015) ผูใชทุก ๆ คนจากทุก ๆ แหงของโลกสามารถเขาถึงสารสนเทศไดผานอินเทอรเน็ต
โดยไมมีคาใชจายในการอาน ดาวนโหลด ทําสําเนา เผยแพร พิมพเอกสาร สืบคนหรือลิงคไปยังเนื้อหา
ฉบับเต็ม ผูเขียนผลงานสามารถนําผลงานเขาดวยตนเองหรือสงผลงานเขารวมในคลังปญญาได เพ่ือ
เผยแพรและแบงปนความรูในกลุมสาขาวิชาเดียวกันตลอดจนผูท่ีสนใจ ทําใหเกิดการอางอิงหรือตอ
ยอดการศึกษาคนควาตอไป การเขาถึงแบบเสรีแบงสารสนเทศเปน 2 ประเภท คือ 1) ประเภทสีเขียว 
(Green) ไดแก วรรณกรรมท่ีพิมพเผยแพรในวงจํากัดหรือยังไมไดพิมพเผยแพร (Grey literature) 
บทความวารสารท่ีผานการวิพากษจากผูทรงคุณวุฒิแลว เอกสารการประชุมหรือเอกสารอ่ืน ๆ 2) 
ประเภทสีทอง (Gold) ไดแก เอกสารท่ีสถาบัน/เจาของผลงานจัดการเรื่องลิขสิทธิ์กับเจาของ
สํานักพิมพเพ่ือขอนําเอกสารไปเขาคลังปญญาของสถาบันอยางถูกตองตามกฎหมายเรียบรอยแลว 
(Sengupta, 2014) สําหรับคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร ผูใชสามารถเขาใชไดผานอินเทอรเน็ต
โดยไมเสียคาใชจายและไมจําเปนตองสมัครเปนสมาชิก ยกเวนเจาของผลงานท่ีตองการนําผลงานเขา
ดวยตนเองตองลงทะเบียนเปนสมาชิกคลังปญญากอน 

7. ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn University 
Community)   

  การจะนําระบบอิเล็กทรอนิกสใหม ๆ เขามาใชในการเผยแพรผลงานซ่ึงสงผลกระทบถึง
ประชาคมและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะการชักชวนชุมชนนักวิชาการใหเห็นชอบและมีสวนรวม
มักเปนปญหาใหญท่ีโครงการตองเผชิญและควรเตรียมการรองรับปญหาไวกอนลวงหนา (The 
Robert Gordon University) ดังนั้น ในการสรางคลังปญญาจึงควรมีการสํารวจความตองการของ
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ประชาคมเพ่ือศึกษาหารูปแบบคลังปญญาท่ีประชาคมเห็นชอบ และเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายการสรางคลังปญญา ขอบเขตเนื้อหาวิชาและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
นอกจากนั้นการสํารวจความตองการของประชาคมยังชวยประชาสัมพันธเผยแพรโครงการสรางคลัง
ปญญาใหประชาคมรับรูและเขาใจโดยเฉพาะนักวิชาการ เพ่ือใหมีสวนรวมสนับสนุนการเผยแพรเพ่ือ
แบงปนผลงานทางวิชาการโดยสงผลงานทางวิชาการของตนเขารวมอยูในคลังปญญา ซ่ึงจะชวยให
คณะทํางานสามารถเสาะแสวงหาผลงานวิชาการเขารวมในคลังปญญาไดอยางราบรื่นและสะดวก
ยิ่งข้ึน (Campbell-Mier, 2008) จากความสําคัญของการสํารวจความตองการของประชาคมดังกลาว 
คณะผูวิจัยจึงไดดําเนินการสํารวจความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนี้ 1) การ
สัมภาษณผูบริหารและผูรับผิดชอบการจัดการผลงานทางวิชาการของหนวยงานท่ีตั้งอยู ใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เก่ียวกับสภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะ/
หนวยงานและแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี 2) แบบสอบถามกลุมตัวอยางของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากรเก่ียวกับความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 3) การประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลังปญญาดิจิทัลโดยผูทรงคุณวุฒิ 4) 
การประเมินผลการใชและความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัลโดยผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําผล
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาคมมาปรับปรุงคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาคมตอไป 

 จากการศึกษาและวิเคราะหความเปนไปไดตามขอมูลดังกลาวขางตนจึงไดรูปแบบ
จัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียกวา “CREATION Model”  โดยมีเง่ือนไขการใช
โมเดล “CREATION Model” เพ่ือนํามาใชเฉพาะในการจัดสรางคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สามารถอธิบายรายละเอียดขององคประกอบในแตละดานไดดังนี้ 

1. เนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล (C= content of Silpakorn University Repository) 
ท่ีประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรพึงประสงค  ประกอบดวย 

1.1 จัดเก็บผลงานท่ีจัดทําโดยประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ประกอบดวย
อาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.2 มีเนื้อหาทางวิชาการ 
1.3 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบไฟลดิจิทัล 
1.4 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในประเภท หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ 

ศิลปนิพนธรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และวารสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัย  
1.5 มีการสะสมเพ่ิมพูนผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่องและเก็บรักษาเอกสารดิจิทัลให

คงอยูระยะยาว 
2. การคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and results) 

2.1 มีทางเลือกการสืบคนข้ันพ้ืนฐาน (Basic search) 
2.2 มีทางเลือกการสืบคนข้ันสูงโดยใชตรรกบูลีน (Advance search) 
2.3 มีทางเลือกการสืบคน Browse แบงตาม ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คําสําคัญชื่อบุคคล ชื่อ

คณะวิชา/หนวยงาน 
2.4 มีการแบงชุมชน (Community in Silpakorn University Repository) ในหนาจอ

หลักแบงตามสาขาวิชาและภาควิชา 
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2.5 มีการใชมาตรฐานการลงรายการ Dublin Core Metadata ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีดี ทําให
ระบบการสืบคนมีประสิทธิภาพ 

2.6 การแสดงผลการสืบคนแบบยอ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน 
และสาระสังเขป 
     2.7 การแสดงผลการสืบคนแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล ของ Dublin Core Metadata จํานวน  15 องคประกอบ และองคประกอบยอย
เพ่ิมเติมสําหรับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไดแก Degree name, Degree level, Degree Discipline 
และ Degree.grantor 

2.8 มีการแสดงรายการขอมูลใหม 
3. การกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= Authorization 

by Owner Rights and Silpakorn University Community) 
3.1 เจาของผลงานทางวิชาการเปนผูกําหนดระดับการเขาถึงเอกสารของผูใช 
3.2 มีการเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป และ

เนื้อหาฉบับเต็ม ซ่ึงเปนตามท่ีเจาของผลงานกําหนด 
3.3 เจาของผลงานทางวิชาการเปนผูอนุญาตใหหอสมุดนําเขาผลงานทางวิชาการเขาสู

คลังปญญาดวยการจัดสงสิ่งพิมพ ไฟลดิจิทัล รวมท้ังใหหอสมุดดําเนินการจัดเอกสารเพ่ือนําเขาคลัง 
 3.4 เจาของผลงานทางวิชาการนําเขาผลงานทางวิชาการเขาสูคลังปญญาดวยตนเอง 
3.5 มีการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศดวยลายน้ําดิจิทัลแบบมองเห็นดวยตาเปลา 

4. เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา  (T=Technology for Repository) 
4.1 ใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  (Virtual Server) ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความ

พรอมในการนําเขาสารสนเทศ 
4.2 ใชโปรแกรมท่ีมีการออกแบบสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรท่ียืดหยุน สามารถปรับเพ่ิม

หนวยขอมูลไดตามตองการโดยไมสงผลกระทบตอโครงสรางหลักของซอฟตแวร 
4.3 ใชโปรแกรมท่ีรองรับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
4.4 ใชโปรแกรมท่ีรองรับมาตรฐาน  OAI-PMH และสามารถคนหาเอกสารฉบับเต็มโดย

ใช Google ได  
4.5 มีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถกําหนดชื่อ รหัสผาน และสิทธิ์ใหกับ

ผูใชงานในการเขาใชระบบ 
4.6 มีอุปกรณและระบบการสํารองขอมูล 

5. อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) 
5.1 การมีเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน มีภาพผลงานศิลปะ มีภาพถาย

ทางประวัติศาสตร มีภาพผลงานการออกแบบ 
5.2 มีชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.3 มีทําเนียบนักวิชาการแตละดานตามอัตลักษณของ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
5.4 ผลงานท่ีเก็บรวมรวบในคลังปญญาดิจิทัลเปนผลงานทางวิชาการและการสรางสรรค

ทางดานศิลปะ การออกแบบ และโบราณคดี ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 6. การเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access) 

6.1 ผูใชทุกประเภทสามารถเขาถึงสารสนเทศทางวิชาการไดโดยเสรีจากทุกสถานท่ี 
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6.2 ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศทางวิชาการโดยใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการ
จัดเก็บและเผยแพรองคความรู 

6.3 ผูใชมีสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวนโหลดไดโดยไมเสีย
คาใชจาย โดยตองอางอิงแหลงท่ีมา ใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น และหามดัดแปลงแกไข  

6.4 มีการแบงปนความรูและทรัพยากรสารสนเทศรวมกันสามารถนําไปตอยอดองค
ความรู ไดรวดเร็ว 

6.5 ผูใชสามารถใชบริการไดโดยไมตองลงทะเบียนเปนสมาชิก  
6.6 ทําใหวรรณกรรมท่ีไมมีการตีพิมพหรือเผยแพรในวงจํากัด (Grey literature) 

สามารถเขาถึงไดโดยเสรี 
7. ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn University 

Community) 
7.1 มีการศึกษาความตองการของประชาคมกอนการดําเนินการพัฒนาคลังปญญา 
7.2 มีการนําผลความตองการของประชาคมมากําหนดรูปแบบฐานขอมูลคลังปญญา 
7.3 มีการประเมินผลความพึงพอใจประชาคมตอฐานขอมูลคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึน 
7.4 มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาคมมาปรับปรุงคลังปญญาท่ี

พัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของประชาคม 
จากองคประกอบดังกลาวแสดงเปนแผนภูมิรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ไดดังแผนภูมิท่ี 1 
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รูปแบบจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาศิลปากร 

 

หลักการ        : เพ่ือใชในการสรางคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีตรงกับความตองการ 

                     ของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

วัตถุประสงค   : เพ่ือพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรใหเปนแหลงรวบรวม สะสม 

                     เพ่ิมพูน และเผยแพรผลงานทางวิชาการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมี 

                     ประสิทธิภาพ  

องคประกอบ 

1. C= content of Silpakorn  University 

   Repository (เน้ือหาสาระของคลัง 

   ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

2. RE= Retrieve and results 

   (การคนคืนและการแสดงผล) 

3. A= Authorization by Owner  

   Rights and Silpakorn  University 

   Community  

   (การกําหนดสิทธ์ิโดยผูทรงสิทธ์ิและ 

   ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร)   

4. T=Technology for Repository  

   (เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา) 

5. I=Identity of Silpakorn University 

   (อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร) 

6. O=Open Access  (การเขาถึงแบบเสร)ี 

7. N=Needs of Silpakorn  University  

    community  

   (ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัย 

   ศิลปากร) 

ปจจัยสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ 

1. การมีสวนรวมของประชาคมหาวิทยาลัย 

   ศิลปากร 

2. ความพรอมของหนวยงานท่ีพัฒนา 

   คลังปญญาดานเทคโนโลยีและ 

   ความสามารถของบุคลากร 

การประเมินผล/ 

การปรับปรุงแกไข 

ผลการพัฒนารูปแบบ 

1. ไดแนวทางในการพัฒนาคลังปญญา 

   ดิจิทัลท่ีตรงกับความตองการของ 

   ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรได 

   เผยแพรผลงานทางวิชาการในวง 

   กวางอยางรวดเร็ว 

    

 

แผนภูมิท่ี 1  รูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ท่ีมา ปรับปรุงมาจาก WEST BENEFIT Model ของ วรานิษฐ ลําใย 

 

แผนภูมิท่ี 1  รูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลยัศิลปากร ปรับปรุงจาก การพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการท่ีดีขององคการบริหารสวนตําลเพ่ือพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก (น.224) โดย 
วรานิษฐ ลําใย, 2557 นครปฐม. สาขาวิชาพัฒนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร. 2557 โดย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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2. การรับรองโดยการตรวจสอบรางรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

จากรางรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผูวิจัยไดดําเนินการ
สงรูปแบบใหผูเชี่ยวชาญดานคลังปญญา จํานวน 5 คน ประเมินและรับรองความเหมาะสมของ
รูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ขอมูลสวนตัวของผูเชี่ยวชาญ 
จากการศึกษาขอมูลสวนตัวของผูเชี่ยวชาญพบวาสวนใหญอายุระหวาง51- 60 ป จํานวน 3 

คน รอยละ 60.0 รองลงมา คือ อายุ 41-50 จํานวน  2 คน รอยละ 40.0 ระยะเวลาในการทํางาน 26 
ป ข้ึนไป จํานวน 3 คน รอยละ 60.0 และมีการศึกษาในระดบัปริญญาเอก จํานวน  3 คนรอยละ 60.0  
(ตารางท่ี 64) 

ตารางท่ี  64 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสวนตัวของผูเชี่ยวชาญ 
N=5 

ขอมูลสวนตัวของผูเชี่ยวชาญ จํานวน รอยละ 

อาย ุ   
       41-50 ป 2 40.0 
        51-60 ป   3 60.0 

ระยะเวลาในการทํางาน   
        16-20 ป 1 20.0 
        21-25 ป 1 20.0 
        26 ป ข้ึนไป 3 60.0 

การศึกษา   
        ปริญญาโท 2 40.0 
        ปริญญาเอก 3 60.0 

 
2.2 การรับรองรางรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จากการศึกษาระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรใน

ภาพรวม พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ =4.59, σ=.503)  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานสวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด  โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ ดานอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University)  (µ =4.75, σ=.433) รองลงมา 
คือ ดาน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา (T=Technology for Repository) (µ =4.68, 

σ=.460) ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn University 

Community) (µ  =4.65, σ=.487) ดานเนื้ อหาสาระของคลั งปญญาดิจิ ทัล  (C= content of 

Silpakorn University Repository) (µ =4.64, σ=.498) ดานการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน  

(µ =4.57, σ=.527)  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ  ดานการเขาถึงแบบเสรี (O=Open 

Access) (µ =4.44, σ=.684) และดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัย
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ศิ ล ป าก ร  ( A= Authorization by Owner Rights and Silpakorn University Community) (µ 

=4.40, σ=.616) (ตารางท่ี 65) 
 

ตารางท่ี  65 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม 

N=5 
ท่ี รูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
ระดับความเหมาะสม 

µ σ การแปลผล ลําดับท่ี 

1. เนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล  
(C= content of Silpakorn University 
Repository) 

4.64 .498 มากท่ีสุด 4 

2. การคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve 
and results)  

4.57 .527 มากท่ีสุด 5 

3. การกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และ
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร   
(A= Authorization by Owner Rights 
and Silpakorn University Community) 

4.40 .616 มาก 7 

4.  เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา 
(T=Technology for Repository) 

4.68 .460 มากท่ีสุด 2 

5. อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(I=Identity of Silpakorn University) 

4.75 .433 มากท่ีสุด 1 

6. การเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access) 4.44 .684 มาก 6 

7.  ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (N=Needs of Silpakorn 
University Community) 

4.65 .487 มากท่ีสุด 3 

 รวม 4.59 .503 มากท่ีสุด  

 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

 ดานเนื้ อหาสาระของคลังปญญาดิจิ ทัล (C= content of Silpakorn University 
Repository) จากการศึกษาระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ศิลปากร พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ =4.64, σ=.498) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ จัดเก็บผลงานท่ีจัดทําโดยประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร วัง

ทาพระ ประกอบดวยอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย (µ =4.80, σ=.447)  
รองลงมา คือ มีเนื้อหาทางวิชาการ จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบไฟลดิจิทัล จัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศในประเภท หนังสือ  ตํารา วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ ศิลปนิพนธ รายงานการวิจัย 
บทความทางวิชาการ และวารสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัย และมีการสะสมเพ่ิมพูนผลงานทาง
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วิชาการอยางตอเนื่องและเก็บรักษาเอกสารดิจิทัลใหคงอยูระยะยาว (µ =4.60, σ=.548 เทากัน) 
(ตางรางท่ี 66) 
 
ตารางท่ี  66 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล 

N=5 
ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลั มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล (C= 
content of Silpakorn University Repository) 

ระดับความเหมาะสม 

µ σ การแปลผล ลําดับที ่

1. จัดเก็บผลงานที่จดัทําโดยประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังทาพระ ประกอบดวยอาจารย นักศึกษา 
และบุคลากรของมหาวิทยาลยั 

4.80 .447 มากที่สุด 1 

2. มีเนื้อหาทางวิชาการ 4.60 .548 มากที่สุด 2 
3. จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบไฟลดิจทิัล 4.60 .548 มาก 2 
4.  จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในประเภท หนังสือ  

ตํารา วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ ศิลปนิพนธ รายงาน
การวิจัย บทความทางวิชาการ และวารสารของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัย 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

5. มีการสะสมเพิ่มพูนผลงานทางวชิาการอยางตอเนื่อง
และเก็บรักษาเอกสารดิจิทัลใหคงอยูระยะยาว 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

 รวม 4.64 .498 มากที่สุด  

 
ดานการคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and results) 
จากการศึกษาระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ =4.57, σ=.527) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก
ท่ีสุด คือ มีทางเลือกการสืบคนข้ันพ้ืนฐาน (Basic search) มีทางเลือกการสืบคนข้ันสูงโดยใชตรรก
บูลีน (Advance search)  มีทางเลือกการสืบคนแบบ Browse แบงตาม ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คําสําคัญ 
ชื่อบุคคล ชื่อคณะวิชา/หนวยงาน มีการแบงชุมชน (Community in dspace) ในหนาจอหลักโดย
แบงตามสาขาวิชาและภาควิชา     มีการใชมาตรฐานการลงรายการ Dublin  Core Metadata ซ่ึงมี
มาตรฐานท่ีดี ทําใหระบบการสืบคนมีประสิทธิภาพ การแสดงผลการสืบคนแบบเต็มแสดงตาม
มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ของ Dublin Core Metadata จํานวน  15 
องคประกอบ และองคประกอบยอยเพ่ิมเติมสําหรับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไดแก Degree name, 
Degree level, Degree Discipline และ Degree.grantor และมีการแสดงรายการขอมูลใหม (µ 

=4.60, σ=.548)  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ การแสดงผลการสืบคนแบบยอ ประกอบดวย 

ชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน และสาระสังเขป (µ =4.40, σ=.548)  (ตารางท่ี 67) 
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ตารางท่ี  67 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and results) 

N=5 
ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลั มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ดานการคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve 
and results)  

ระดับความเหมาะสม 

µ σ การแปลผล ลําดับที ่

1 มีทางเลือกการสืบคนข้ันพื้นฐาน (Basic search) 4.60 .548 มากที่สุด 1 
2. มีทางเลือกการสืบคนข้ันสูงโดยใชตรรกบูลีน 

(Advance search) 
4.60 .548 มากที่สุด 1 

3. มีทางเลือกการสืบคนแบบ Browse แบงตาม ชื่อ
เร่ือง หัวเร่ือง คําสําคัญชื่อบุคคล ชื่อคณะวิชา/
หนวยงาน 

4.60 .548 มากที่สุด 1 

4.  มีการแบงชุมชน (Community in dspace) ใน
หนาจอหลักโดยแบงตามสาขาวชิาและภาควิชา 

4.60 .548 มากที่สุด 1 

5. มีการใชมาตรฐานการลงรายการ Dublin  
Core Metadata ซึ่งมีมาตรฐานที่ดี ทาํใหระบบการ
สืบคนมปีระสิทธิภาพ 

4.60 .548 มากที่สุด 1 

6. การแสดงผลการสืบคนแบบยอ ประกอบดวย ชื่อ
เร่ือง  ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน และสาระสังเขป 

4.40 .548 มาก 2 

7. การแสดงผลการสืบคนแบบเตม็แสดงตามมาตรฐาน
การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ของ 
Dublin Core Metadata จาํนวน  15 องคประกอบ 
และองคประกอบยอยเพิ่มเติมสาํหรับวิทยานิพนธ/
สารนิพนธ ไดแก Degree name, Degree level, 
Degree Discipline และ Degree.grantor 

4.60 .548 มากที่สุด 1 

8.  มีการแสดงรายการขอมูลใหม 4.60 .548 มากที่สุด 1 

 รวม 4.57 .527 มากที่สุด  
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ดานการกําหนดสิทธิ์ โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= 
Authorization by Owner Rights and Silpakorn University Community)  

จากการศึกษาระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูใน

ระดับมาก (µ =4.40, σ=.616)  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ มีการเผยแพร
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม ซ่ึงเปนตามท่ีเจาของ
ผลงานกําหนดและมีเจาของผลงานทางวิชาการเปนผูอนุญาตใหหอสมุดนําเขาผลงานทางวิชาการเขา
สูคลังปญญาดวยการจัดสงสิ่งพิมพ ไฟลดิจิทัล รวมท้ังใหหอสมุดดําเนินการจัดเอกสารเพ่ือนําเขาคลัง

ปญญา (µ =4.60, σ=.548 เทากัน)  สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ เจาของผลงานทาง
วิชาการนําเขาผลงานทางวิชาการเขาสูคลังปญญาดวยตนเอง และมีการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากร

สารสนเทศดวยลายน้ําดิจิทัลแบบมองเห็นดวยตาเปลา (µ =4.40, σ=.548 เทากัน) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา
ท่ีสุดคือ เจาของผลงานทางวิชาการเปนผูกําหนดระดับการเขาถึงเอกสารของผูใช (µ =4.00, 

σ=.1.000)  (ตารางท่ี 68) 
 

ตารางท่ี  68 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัย (A= 
Authorization by Owner Rights and Silpakorn University Community) 

N=5 

ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา (T=Technology for Repository) 

ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลั มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ดานการกําหนดสิทธิโ์ดยผูทรงสทิธิ์และประชาคม

มหาวิทยาลยัศิลปากร   
(A= Authorization by Owner Rights and 
Silpakorn University Community)  

ระดับความเหมาะสม 

µ σ การแปลผล ลําดับ
ที ่

1. เจาของผลงานทางวิชาการเปนผูกําหนดระดบัการ
เขาถึงเอกสารของผูใช 

4.00 1.000 มาก 3 

2. มีการเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
บรรณานุกรม สารสะสงัเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม 
ซึ่งเปนตามที่เจาของผลงานกําหนด 

4.60 .548 มากที่สุด 1 

3. เจาของผลงานทางวิชาการเปนผูอนุญาตให
หอสมุดนําเขาผลงานทางวิชาการเขาสูคลังปญญา
ดวยการจัดสงสิ่งพิมพ ไฟลดิจทิลั รวมทั้งให
หอสมุดดําเนินการจัดเอกสารเพือ่นําเขาคลัง
ปญญา 

4.60 .548 มากที่สุด 1 

4.  เจาของผลงานทางวิชาการนาํเขาผลงานทาง
วิชาการเขาสูคลังปญญาดวยตนเอง 

4.40 .894 มาก 2 

5. มีการแสดงสิทธิบ์นทรัพยากรสารสนเทศดวยลาย
น้ําดิจิทลัแบบมองเห็นดวยตาเปลา 

4.40 .548 มาก 2 

 รวม 4.40 .616 มาก  
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  จากการศึกษาระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ =4.68, 

σ=.616)  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ใชโปรแกรมท่ีรองรับมาตรฐาน  OAI-PMH 
และสามารถคนหาเอกสารฉบับเต็มโดยใช Google ได และมีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถ

กําหนดชื่อ รหัสผาน และสิทธิ์ใหกับผูใชงานในการเขาใชระบบ (µ =4.80, σ=.447 เทากัน)  ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยระดับมาก คือ ใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  (Virtual Server) ท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ความพรอมในการนําเขาสารสนเทศ ใชโปรแกรมท่ีมีการออกแบบสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรท่ี
ยืดหยุน สามารถปรับเพ่ิมหนวยขอมูลไดตามตองการโดยไมสงผลกระทบตอโครงสรางหลักของ

ซอฟตแวร และใชโปรแกรมท่ีรองรับทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท (µ =4.60, σ=.548 เทากัน)  
(ตางรางท่ี 69) 

 
ตารางท่ี  69 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา  (T=Technology for 
Repository) 

N=5 
ที่ รูปแบบคลังปญญาดิจทิัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับคลังปญญา 
(T=Technology for Repository) 

ระดับความเหมาะสม 

µ σ การแปลผล ลําดับที ่

1. ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  (Virtual 
Server) ที่มปีระสิทธิภาพและมคีวามพรอมในการ
นําเขาสารสนเทศ 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

2. ใชโปรแกรมที่มีการออกแบบสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรที่ยืดหยุน สามารถปรับเพิ่มหนวยขอมูล
ไดตามตองการโดยไมสงผลกระทบตอโครงสรางหลัก
ของซอฟตแวร 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

3. ใชโปรแกรมที่รองรับทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภท 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

4.  ใชโปรแกรมที่รองรับมาตรฐาน  OAI-PMH และ
สามารถคนหาเอกสารฉบบัเต็มโดยใช Google ได  

4.80 .447 มากที่สุด 1 

5. มีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถกําหนดชื่อ 
รหัสผาน และสิทธิ์ใหกับผูใชงานในการเขาใชระบบ 

4.80 .447 มากที่สุด 1 

 รวม 4.68 .460 มากที่สุด  
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ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) 
จากการศึกษาระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) พบวามีคาเฉลี่ย

รวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ =4.75, σ=.433) โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือการมี
เอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน  มีภาพผลงานศิลปะ มีภาพถายทางประวัติศาสตร มี
ภาพผลงานการออกแบบ มีชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร มีทําเนียบ

นักวิชาการแตละดานตามอัตลักษณของ มหาวิทยาลัยศิลปากร (µ =4.80, σ=.447 เทากัน) และ
ผลงานท่ีเก็บรวมรวบในคลังปญญาดิจิทัลเปนผลงานทางวิชาการและการสรางสรรคทางดานศิลปะ 

การออกแบบ และโบราณคดี ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร (µ =4.60, σ=.548)  (ตางรางท่ี  
70) 

 
ตารางท่ี  70 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn 
University  

N=5 
ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลั มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
(I=Identity of Silpakorn University) 

ระดับความเหมาะสม 

µ σ การแปลผล ลําดับที ่

1. การมีเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เชน  มีภาพผลงานศิลปะ มีภาพถายทาง
ประวัติศาสตร มีภาพผลงานการออกแบบ 

4.80 .447 มากที่สุด 1 

2. มีชีวประวัติศิลปนที่เปนบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4.80 .447 มากที่สุด 1 

3. มีทําเนียบนักวิชาการแตละดานตามอัตลักษณของ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4.80 .447 มากที่สุด 1 

4.  ผลงานที่เก็บรวมรวบในคลังปญญาดิจิทัลเปน
ผลงานทางวชิาการและการสรางสรรคทางดาน
ศิลปะ การออกแบบ และโบราณคดี ของบุคลากร
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

 รวม 4.75 .433 มากที่สุด  

 
ดานการเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access)      
จากการศึกษาระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาน

การเขาถึงแบบเสรี พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ =4.44, σ=.684)  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ผูใชทุกประเภทสามารถเขาถึงสารสนเทศทางวิชาการไดโดยเสรีจากทุก
สถานท่ี  ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศทางวิชาการโดยใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการจัดเก็บและ
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เผยแพรองคความรู ผูใชมีสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวนโหลดไดโดยไมเสีย
คาใชจาย โดยตองอางอิงแหลงท่ีมา ใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น และหามดัดแปลงแกไข ทําใหวรรณกรรม
ท่ีไมมีการตีพิมพหรือเผยแพรในวงจํากัด (Grey literature) สามารถเขาถึงไดโดยเสรี (µ =4.60, 

σ=.460 เทากัน)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก คือ ผูใชสามารถใชบริการไดโดยไมตอง

ลงทะเบียนเปนสมาชิก (µ=3.80, σ=.1.304)   (ตางรางท่ี 71) 
 

ตารางท่ี  71 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access) 

N=5 
ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลั มหาวทิยาลัย

ศิลปากร ดานการเขาถึงแบบเสรี  
(O=Open Access) 

ระดับความเหมาะสม 

µ σ การแปลผล ลําดับที ่

1. ผูใชทุกประเภทสามารถเขาถึงสารสนเทศทาง
วิชาการไดโดยเสรีจากทุกสถานที ่

4.60 .548 มากที่สุด 1 

2. ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศทางวิชาการโดย
ใชอินเทอรเน็ตเปนชองทางในการจัดเก็บและ
เผยแพรองคความรู 

4.60 .548 มากที่สุด 1 

3. ผูใชมีสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบบัเต็มโดยการอาน 
พิมพ และดาวนโหลดไดโดยไมเสียคาใชจาย 
โดยตองอางอิงแหลงที่มา ใชเพือ่การศึกษา
เทานั้น และหามดัดแปลงแกไข 

4.60 .548 มากที่สุด 1 

4.  ผูใชสามารถใชบริการไดโดยไมตองลงทะเบียน
เปนสมาชิก 

3.80 1.304 มาก 2 

5. ทําใหวรรณกรรมที่ไมมีการตีพิมพหรือ
เผยแพรในวงจํากัด (Grey literature) 
สามารถเขาถึงไดโดยเสรี 

4.60 .548 มากที่สุด 1 

 รวม 4.44 .684 มาก  

 
 
ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn 

University Community)       
จากการศึกษาระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาน

ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (µ=4.65, 

σ=.487)  โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ มีการศึกษาความตองการของประชาคม

กอนการดําเนินการพัฒนาคลังปญญา (µ=4.80, σ=.447)  รองลงมา คือ มีการนําผลความตองการ
ของประชาคมมากําหนดรูปแบบฐานขอมูลคลังปญญา  มีการประเมินผลความพึงพอใจประชาคมตอ
ฐานขอมูลคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึนและมีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาคมมา
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ปรับปรุงคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของประชาคม (µ=4.60, σ=.548 
เทากัน)  (ตางรางท่ี 72) 
 
ตารางท่ี  72 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความเหมาะสมของรูปแบบคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (N=Needs of 
Silpakorn University Community) 

N=5 
ที่ รูปแบบคลงัปญญาดิจิทลั มหาวทิยาลัยศิลปากร 

ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลยั
ศิลปากร (N=Needs of Silpakorn University 

Community 

ระดับความเหมาะสม 

µ 
 

σ การแปลผล ลําดับที ่

1. มีการศึกษาความตองการของประชาคมกอนการ
ดําเนินการพฒันาคลังปญญา 

4.80 .447 มากที่สุด 1 

2. มีการนําผลความตองการของประชาคมมากําหนด
รูปแบบฐานขอมูลคลังปญญา 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

3. มีการประเมินผลความพึงพอใจประชาคมตอ
ฐานขอมูลคลังปญญาที่พัฒนาข้ึน 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

4.  มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาคมมาปรับปรุงคลงัปญญาที่พัฒนาข้ึนให
สอดคลองกับความตองการของประชาคม 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

 รวม 4.65 .487 มากที่สุด  

 
สวนคําถามปลายเปดท่ีเปนขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีตอรูปแบบฯ นั้นทางผูเข่ียวชาญเสนอวา 

ผูบริหารคลังปญญาเปนผูกําหนดระดับการเขาถึงเอกสารของผูใช  ผูใชควรมีการลงทะเบียนเปน
สมาชิก ควรมีการใหนิยามอัตลักษณไวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม การคน Advance search ควร
เปนการสืบคนแบบข้ันสูงมากกวาการคนแบบตรรกบูลีน  ควรมีการจัดแสดงลําดับผลงานท่ีมีผูให
ความสนใจในการเขาไปอาน ควรเพ่ิมการสืบคนแบบ browse by discipline การแสงดผลแบบยอ
ควรปรับใหมีการแสดงผลมากท่ีสุด และควรใหเจาของผลงานลงนามอนุญาตเปนลายลักษณอักษร 

ดังนั้นจากผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพ่ือสังเคราะหรูปแบบการจัดการคลัง
ปญญาและรับรองรูปแบบดวยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  ซ่ึงมีความเหมาะสมในระดับ

มากท่ีสุด (µ =4.59, σ=.503)  จึงเห็นไดวารูปแบบดังกลาวสามารถนําไปใชในการทดลองตอไปได
โดยการใชรูปแบบเปนแนวทางสําหรับจัดตั้งคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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3. การดําเนินการพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะผูวิจัยไดพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตามรูปแบบการจัดการคลัง

ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีเรียกวา CREATION model โดยกําหนดนโยบายและโครงสราง
คลังปญญา ดังนี้ คือ 

กําหนดดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล (C= content of Silpakorn University 
Repository) โดยจัดเก็บผลงานทางวิชาการประเภท หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ศิลป
นิพนธรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และวารสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ
ไฟลดิจิทัล  

กําหนดการคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and results) โดยมีทางเลือกการสืบคน
แบบBasic search ทางเลือก Advance search และทางเลือก Browse ชุมชนและชุมชนยอย แบง
ตามสาขาวิชา/ภาควิชา กําหนดเมทาดาทาท่ีใชในการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศของ Dublin 
Core Metadata การแสดงผลการสืบคนแบบยอ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน 
และสาระสังเขป การแสดงผลการสืบคนแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล ของ Dublin Core Metadata จํานวน  15 องคประกอบ และองคประกอบยอย
เพ่ิมเติมสําหรับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไดแก Degree name, Degree level, Degree Discipline 
และ Degree.grantor และการแสดงรายการขอมูลใหม 

กําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= Authorization by 
Owner Rights and Silpakorn University Community) โดยเจาของผลงานทางวิชาการจะตองลง
นามในเอกสารอนุญาตใหเผยแพรผลงานและเปนผูกําหนดระดับการเขาถึงเอกสารของผูใช  เจาของ
ผลงานทางวิชาการนําเขาผลงานทางวิชาการเขาสูคลังปญญาดวยตนเองโดยเขาถึงคลังปญญาดิจิทัล
ในสวของผูใชคลังปญญาประเภทสมาชิกชุมชนศิลปากร หรืออนุญาตใหหอสมุดนําเขาผลงานทาง
วิชาการเขาสูคลังปญญา 

กําหนดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา  (T=Technology for Repository) โดย
การใชโปรแกรมรหัสเปด DSpace เนื่องจากโปรแกรมจัดทําคลังปญญาท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดเก็บ
ผลงานอันเปนทรัพยสินทางปญญาขององคกร ซ่ึงระบบไดผสมผสานทิศทางและเปาหมายของชุมชน
ผูใชลงไปในโครงสรางของระบบ โดยมีการออกแบบระบบท่ีสนับสนุนสนุนการมีสวนรวมของหนวย
ยอยภายในองคกรใหญ เชน คณะ ฝาย ศูนยวิจัย เปนตน  DSpace สามารถจัดรูปแบบระบบในสวน
ของการทํางานและสวนท่ีเก่ียวของกับนโยบายใหตรงกับความตองการของชุมชนผูใชได จึงกลาวไดวา
สถาปตยกรรมของระบบจะเลียนแบบโครงสรางขององคกร นอกจากนี้ยังไดผสมผสานเครื่องมือตาง ๆ 
ท่ีใชในการสนับสนุนการวางแผนการจัดเก็บรักษาสารสนเทศดิจิทัล จึงทําให DSpace เหมาะแกการ
จัดการคลังจัดเก็บสําหรับองคกรขนาดใหญ มีความซับซอน มีการรวบรวมสารสนเทศจากหลาย ๆ 
หนวยท่ีมีความแตกตางกัน และตองการจัดเก็บรักษาสารสนเทศไวในระยะยาว โปรแกรม DSpace  
สามารถจัดเก็บเอกสารดิจิทัลไดหลากหลาย ท้ังเอกสาร ภาพ เสียง วีดีโอ ชุดขอมูล ไฟลคอมพิวเตอร 
วัตถุพิพิธภัณฑ เปนตน (มาริสา วินิจเขตคํานวณ 2556) เปนโปรแกรมรองรับมาตรฐาน  OAI-PMH 
และสามารถคนหาเอกสารฉบับเต็มโดยใช Google ได มีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถ
กําหนดชื่อ รหัสผาน และสิทธิ์ใหกับผูใชงานในการเขาใชระบบ 
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กําหนดการจัดเก็บผลงานท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ( I=Identity of 
Silpakorn University) ไดแก ผลงานศิลปะของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรวังทาพระ ชีวประวัติ
ศิลปน รวมถึงทําเนียบนักวิชาการแตละดานตามอัตลักษณของ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

กําหนดการเขาถึงใหผูใชทุกประเภทเขาถึงไดโดยแบบเสรี (O=Open Access) จากทุกสถานท่ี
โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต ผูใชมีสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวนโหลดได
โดยไมเสียคาใชจาย ท้ังนี้เปนไปตามขอกําหนดของผูทรงสิทธิ์ 

กําหนดใหมีการศึกษาความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือนําขอมูลมาร
จัดทําคลังปญญาดิจิทัล มีการประเมินผลความพึงพอใจประชาคมตอฐานขอมูลคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึน
และนําผลท่ีไดไปปรับปรุง 

สวนประกอบของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มีดังนี้ 
1. สวนของผูใชคลังปญญาดิจิทัล   แบงออกเปน  2 กลุม ไดแก 

       1.1. ผูใชคลังปญญา คือ ผูท่ีตองการใชคลังปญญาเพ่ือคนหาผลงานทางวิชาการ แบง
ออกเปน  
          1.1.1 สมาชิกชุมชนศิลปากร ไดแก อาจารย บุคลากรหรือพนักงาน และนักศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธิ์ในการเขาถึงระบบ ดังนี้ คือ 1) การสืบคนขอมูล การเขาถึงเอกสาร
ฉบับเต็มซ่ึงเปนไปท่ีเจาของผลงานระบุไว 2) การสมัครสมาชิก เพ่ือการเขาใช การเปลี่ยนรหัสผาน 3) 
การนําผลงานทางวิชาการเขาสูคลังปญญา 
          1.1.2. บุคคลภายนอก มีสิทธิ์ใชคลังปญญาเพ่ือการสืบคนขอมูล และการเขาถึง
เอกสารฉบับเต็มซ่ึงสิทธิ์ในการเขาถึงเปนไปท่ีเจาของผลงานระบุไว 
       1.2. ผูดูแลระบบ ไดแก บุคลากรหรือพนักงานเปนผูรับผิดชอบคลังปญญา มีสิทธิ์ในการ
เขาถึงระบบ ดังนี้ คือ  

1.2.1. การสืบคนขอมูล การเขาถึงเอกสารฉบับเต็มซ่ึงเปนไปท่ีเจาของผลงานระบุไว  
1.2.2. ระบบสมาชิก เพ่ือการเขาใช การเปลี่ยนรหัสผาน การเพ่ิมสมาชิก  การแกไข

ขอมูลสมาชิก การลบสมาชิก การดูรายละเอียดสมาชิก  
1.2.3. ระบบการจัดการคลังปญญา เพ่ือการลงชื่อเขาใชในการแกไขขอมูล           

เมทาดาทา การแกไขขอมูลเมทาดาทาผลงานทางวิชาการ การนําผลงานทางวิชาการเขาสูคลังปญญา 
การลบผลงานทางวิชาการออกจากคลังปญญา การดูรายละเอียดการลงรายการเมทาดาทาผลงานทาง
วิชาการ การเพ่ิม การแกไขและการลบ ชุมชน ชุมชนยอย และประเภทของผลงานทางวิชาการ  

1.2.4. ระบบการจัดการหนาเว็บเพจ เพ่ือการเพ่ิม การแกไข การลบหนาเว็บเพจ 

2. สวนของหนาจอ การออแบบหนาจอ มีดังนี้ 
     2.1. หนาจอแรกของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหนาจอแสดงเมนูหลัก 
แบงกลุมเนื้อหา เปน 4 กลุม ไดแก ชีวประวัติศิลปน (Artist Biography) นักวิชาการ มศก. (SU 
intellectual) วารสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ (SU Journal) และชุมชน 
(Communities in DSpace) รวมท้ังสวนการสืบคน และอ่ืน ๆ ดังภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 1 หนาจอแรกของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
สวนการสืบคนขอมูล แบงเปน  
 1. การสืบคนดวยเมนู Search สืบคนดวยการพิมพ ชื่อบุคคล  ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง 

คําคน ตามตองการ   

 2. การสืบคนดวยเมนู Advanced Search เปนการสืบคนเพ่ือใหไดรายการท่ี
เฉพาะเจาะจง สามารถเลือกสืบคนคําหลายคําจากหลายเขตขอมูลได  คลิก Advanced Search ใน
หนาจอหลัก ดังภาพท่ี 2 

 3. การสืบคนดวยเมนู  Browse เพ่ือใหระบบแสดงรายการทุกรายการเรียงตาม
ประเภทขอมูล ไดแก ชุมชน ปท่ีผลิต ผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง/คําคน ดังภาพท่ี 2 

 

 
ภาพท่ี 2 หนาจอการสืบคนดวยเมนู  Browse 
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2.2. ชีวประวัติศิลปน (Artist Biography) เปนการรวบรวมเฉพาะชีวประวัติของศิลปนท่ีเปน
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร การสืบคนสามารถสืบคนได 3 วิธี คือ การพิมพชื่อศิลปนในชอง Enter 
Name for search การคลิกท่ีภาพศิลปน และการคลิกเลือกท่ีความชํานาญ ซ่ึงแบงเปน จิตรกรรม 
ทฤษฎีศิลป ทัศนศิลป ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปะไทย และสื่อผสม ดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3 หนาจอชีวประวัติศิลปน 
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เม่ือผูใชคลิกเลือกรายการตามตองการจะปรากฏขอมูลศิลปนประกอบดวย ภาพศิลปน ชื่อ ตําแหนง
ทางวิชาการ ประวัติการศึกษา ความชํานาญ  และรางวัลทีไดรับ ดังภาพท่ี  4 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หนาจอขอมูลศิลปน 
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2.3 นักวิชาการ มศก. เปนการรวบรวมรายชื่อนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในสังกัดคณะ
วิชา/หนวยงานท่ีตั้ง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ท่ีผลิตผลงานทางวิชาการ การสืบคนสามารถ
สืบคนได 2 วิธี คือ การพิมพชื่อนักวิชาการในชอง Enter Name for search และการคลิกท่ีภาพ
นักวิชาการ ดังภาพท่ี  5 

 
 

ภาพท่ี 5 หนาจอนักวิชาการ มศก. 
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เม่ือผูใชนํา pointer เมาสไปวางท่ีรูปนักวิชาการ จะปรากฏขอมูลซ่ึงประกอบดวย ช่ือ ตําแหนง
ทางวิชาการ คณะ  และสาขาวิชาท่ีสังกัด ดังภาพท่ี 6 

 
 

ภาพท่ี 6 ขอมูลนักวิชาการ มศก. 
 

2.4. วารสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ (SU Journal) เปนการ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตวารสารแตละชื่อ ดังภาพท่ี 7 
 

 
 
 

ภาพท่ี 7 หนาจอวารสาร มศก. 
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2.5. ชุมชน (Communities in DSpace) แบงตามภาควิชา/สาขาวิชา ดังภาพท่ี 8 
 

 
ภาพท่ี 8 หนาจอชุมชน 

ภายในชุมชนประกอบดวยประเภทของผลงานทางวิชาการปรากฎอยูภายใต Collections in 
this community ประเภทของผลงานทางวิชาการในคลังปญญาดิจิทัล ไดแก ผลงานทางวิชาการใน
คลังปญญาดิจิทัล ไดแก หนังสือ 23 รายการ ตํารา 4 รายการ วิทยานิพนธ 198 รายการ สารนิพนธ / 
ศิลปนิพนธ 60 รายการ รายงานการวิจัย 7 รายการ บทความทางวิชาการ 74 รายการ และผลงาน
ศิลปะ 119 รายการ ดังภาพท่ี 9 

  
 

ภาพท่ี 9 หนาจอประเภทของผลงานทางวิชาการ 
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2.5.1. หนาจอการนําเขาขอมูลผลงานทางวิชาการ เพ่ือกรอกเมทาดาทาหรือขอมูลท่ี
บรรยายทรัพยากรประเภทตาง ๆ ท่ีตองการนําเขา ไดแก ชื่อผูแตง ผูสรางสรรคผลงาน ชื่อเรื่อง ชื่อ
เรื่องอ่ืน ๆ ป เดือน วันท่ีผลิต/ตีพิมพเผยแพร สํานักพิมพ/สถานท่ีผลิต รหัสประจําตัวหรือเลขประจํา
รายการของขอมูล ประเภทของผลงานทางวิชาการ ภาษา หัวเรื่องหรือคําสําคัญ บทคัดยอ คําอธิบาย
เก่ียวกับรายละเอียดของเนื้อหา เจาของลิขสิทธิ์ ชื่อปริญญา ชื่อสาขาวิชา/ภาควิชา ระดับปริญญา 
การอับโหลดไฟล/ภาพ และการ submission ดังภาพท่ี 10 

 
ภาพท่ี 10 หนาจอการนําเขาขอมูลผลงานทางวิชาการ 
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2.5.2. หนาจอการแสดงผลการสืบคนแบบยอ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง/เจาของ
ผลงาน หัวเรื่อง/คําสําคัญ  และสาระสังเขป ดังภาพท่ี 11 

 

 
 

ภาพท่ี 11 หนาจอการแสดงผลการสืบคนแบบยอ 
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2.5.3. หนาจอการแสดงผลการสืบคนแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ของ Dublin Core Metadata จํานวน  15 องคประกอบ และ
องคประกอบยอยเพ่ิมเติมสําหรับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไดแก Degree name, Degree level, 
Degree Discipline และ Degree.grantor ดังภาพท่ี 12 

 
 

ภาพท่ี 12 หนาจอการแสดงผลการสืบคนแบบเต็ม 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
ผูทรงคุณวุฒิ 

การประเมินนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  5 คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการคลังปญญา จํานวน  3 คน และผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ 
จํานวน  2 คน ซ่ึงเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี
พัฒนาข้ึนโดยใชรูปแบบ CREATION model   มีรายละเอียด ดังนี้ 

จากการศึกษาระดับความพึงพอใจคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมพบวา

ผูทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจในระดับมาก (µ =4.20, σ=.837)  เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีความพึง
พอใจในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ ดานความสะดวกในการใชงาน (µ =4.40, 

σ=.310) รองลงมา คือ ดานการทํางานไดตามฟงกชันของงาน  (µ =4.24, σ=.340) และดานความ

ปลอดภัยของขอมูลในคลังปญญาดิจิทัล (µ =4.11, σ=.291) (ตางรางท่ี  73) 
 
ตารางท่ี  73 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม 

N=5 
ที่ การปฏิบัติงานของระบบในภาพรวม ระดับความพงึพอใจ 

µ σ การแปลผล ลําดับที ่

1. ดานการทาํงานไดตามฟงกชันของงาน     4.24 .340 มาก 2 
2. ดานความสะดวกในการใชงาน 4.40 .310 มาก 1 
3. ดานความปลอดภัยของขอมูลในคลังปญญาดิจทิัล 4.11 .291 มาก 3 
 รวม 4.20 .837 มาก  

 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการทํางานไดตามฟงกชันของการใชงาน 
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ดานการทํางานไดตามฟงกชันของการใชงาน พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ =4.40, 

σ=.310) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ การคนหาขอมูลโดยใช 

Communities & Collections มีความถูกตองตรงตามความตองการ (µ =4.80, σ=.447) รองลงมา
ในระดับมากท่ีสุด คือ การคนหาขอมูลโดยใช Basic search มีความถูกตองตรงตามความตองการและ

การคนหาขอมูลโดยใช Browse มีความถูกตองตรงตามความตองการ (µ =4.60, σ=.548 เทากัน) 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ การคนหาขอมูลโดยใช Advanced search มีความถูกตองตรงตาม

ความตองการ (µ =4.40, σ=.548) การอับโหลดไฟลเอกสารและไฟลภาพทําไดโดยสะดวกและ

รวดเร็วและการคนหาขอมูลภาษาไทยมีความถูกตอง (µ =4.20, σ=.447 และ µ =4.40, σ=.837 
เทากัน)  (ตางรางท่ี  74) 
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ตารางท่ี  74 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการทํางานไดตามฟงกชันของงาน 

N=5 
ที่ การปฏิบัติงานของระบบ 

ดานการทาํงานไดตามฟงกชัน 
ของการใชงาน 

ระดับความพงึพอใจ 

µ σ การแปลผล ลําดับที ่

1. การเพิ่ม แกไข และลบขอมูล ทาํไดโดยสะดวกและ
ถูกตอง 

4.00 .000 มาก 5 

2. การอับโหลดไฟลเอกสารและไฟลภาพทาํได
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

4.20 .447 มาก 4 

3. การคนหาขอมูลโดยใช Basic search มีความถูก
ตองตรงตามความตองการ 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

4.  การคนหาขอมูลโดยใช Advanced search มี
ความถูกตองตรงตามความตองการ 

4.40 .548 มาก 3 

5. การคนหาขอมูลโดยใช Browse มีความถูกตองตรง
ตามความตองการ 

4.60 .548 มากที่สุด 2 

6. การคนหาขอมูลโดยใช Communities & 
Collections มีความถูกตองตรงตามความตองการ 

4.80 .447 มากที่สุด 1 

7.  การคนหาขอมูลภาษาไทยมีความถูกตอง 4.20 .837 มาก 4 

 รวม 4.40 .310 มาก  

        
ดานความสะดวกในการใชงาน 
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ดานความสะดวกในการใชงาน พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ =4.11, σ=.291) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือความสะดวกในการคนหาขอมูล 

(µ =4.80, σ=.447) รองลงมาในระดับมากท่ีสุด คือ การใชงานงายและการเชื่อมโยงภายในเว็บไซตมี

ความถูกตอง (µ =4.60, σ=.548 เทากัน) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 4 อันดับแรก คือ การเชื่อมโยง

ไปยังเว็บไซตอ่ืนมีความถูกตอง (µ =4.40, σ=.548) การเลือกใชชนิดของตัวอักษรบนจอภาพมีความ
เหมาะสม การเลือกขนาดของตัวอักษรในหนาจอแสดงรายการขอมูลมีความเหมาะสม ขนาดและ
ความคมชัดของภาพผลงานศิลปะมีความเหมาะสม การแสดงรายการขอมูล (Item) แบบเต็มมีความ

เหมาะสม (µ =4.20 , σ=.447 , µ =4.20 , σ=.837, µ =4.20 , σ=.447 , µ =4.20 , σ=.447 ,       
เทากัน) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือการจัดวางตําแหนงของ

สวนประกอบและเมนูในหนาจอมีความเหมาะสม (µ =3.40, σ=.548) (ตางรางท่ี 75) 
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ตารางท่ี  75 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลัง
ปญญาดิจิทัล  มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานความสะดวกในการใชงาน 

N=5 
ที่ การปฏิบัติงานของระบบ 

ดานความสะดวกในการใชงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

µ σ การแปลผล ลําดับที ่

1. การใชงานงาย 4.60 .548 มากที่สุด 2 

2. การเลือกใชชนิดของตัวอักษรบนจอภาพมีความ
เหมาะสม 

4.20 .447 มาก 4 

3. การเลือกขนาดของตัวอักษรในหนาจอ 
Community In Dspace มีความเหมาะสม 

4.00 .707 มาก 5 

4.  การเลือกขนาดของตัวอักษรในหนาจอแสดง
รายการขอมูลมีความเหมาะสม 

4.20 .837 มาก 4 

5. การใชสีตัวอักษรและสีพืน้หลังมคีวามเหมาะสม 4.00 1.000 มาก 5 

6. การจัดวางตาํแหนงของสวนประกอบและเมนูใน
หนาจอมีความเหมาะสม 

3.40 .548 ปานกลาง 7 

7. การจัดหมวดหมูของชุมชน (Community) ตาม
สาขาวชิาและภาควชิามีความเหมาะสม 

3.80 1.095 มาก 6 

8. ขนาดและความคมชัดของภาพผลงานศิลปะมี
ความเหมาะสม 

4.20 .447 มาก 4 

9. การใชสัญลักษณหรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
มีความเหมาะสม 

4.00 .707 มาก 5 

10. การลงรายการอธิบายรายละเอียดขอมูล 
(Metadata) ของเอกสารผลงานทางวิชาการมี
ความเหมาะสม 

3.80 .837 มาก 6 

11.  การลงรายการอธิบายรายละเอียดขอมูล 
(Metadata) ของภาพผลงานศิลปะมีความ
เหมาะสม 

3.80 .837 มาก 6 

12. การแสดงรายการขอมูล (Item) แบบยอมีความ
เหมาะสม 

3.80 .447 มาก 6 

13. การแสดงรายการขอมูล (Item) แบบเต็มมีความ
เหมาะสม 

4.20 .447 มาก 4 
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ตารางท่ี 75 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลัง
ปญญาดิจิทัล  มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานความสะดวกในการใชงาน (ตอ) 

N=5 
ที่ การปฏิบัติงานของระบบ 

ดานความสะดวกในการใชงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

µ σ การแปลผล ลําดับที ่

14. ความสะดวกในการคนหาขอมูล 4.80 .447 มากที่สุด 1 

15. การเชื่อมโยงภายในเว็บไซตมีความถูกตอง 4.60 .548 มากที่สุด 2 

16. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนมคีวามถูกตอง 4.40 .548 มาก 3 

 รวม 4.11 .291 มาก  

 
ดานความปลอดภัยของขอมูลในคลังปญญาดิจิทัล 
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานความ

ปลอดภัยของขอมูลในคลังปญญาดิจิทัล พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (µ =4.20, σ=.837) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการ
ตรวจสอบผูบันทึกขอมูลมีความเหมาะสม และการตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูบันทึกขอมูลมี

ความเหมาะสม (µ =4.20, σ=.837) (ตารางท่ี 76) 
 

ตารางท่ี  76 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานความปลอดภัยของขอมูลในคลังปญญาดิจิทัล 

N=5 
ที่ การปฏิบัติงานของระบบ 

ดานความปลอดภัยของขอมูลในคลังปญญาดิจทิัล 
ระดับความพงึพอใจ 

µ σ การแปลผล ลําดับที ่

1. การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบผู
บันทึกขอมูลมีความเหมาะสม 

4.20 .837 มาก 1 

2. การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูบันทึกขอมูลมี
ความเหมาะสม 

4.20 .837 มาก 1 

 รวม 4.20 .837 มาก  

 
  



216 

ตอนท่ี 3 การวิจัย (Research :R2)  เปนการทดลองใชหรือนําเครื่องมือไปใช 
(Imprementation : I)   

ในข้ันตอนนี้เปนการอบรมใหความรูเก่ียวกับคลังปญญาและคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร แกผูมีสวนไดสวนเสียจากคณะวิชา/หนวยงาน ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
ทดลองใชและประเมินผลการอบรม ใชการเลือกโดยเจาะจง  

1 ขอมูลสวนตัวของผูเขารับการอบรม 
จากการศึกษาขอมูลสวนตัวของผูเขารับการอบรมพบวาสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี 

จํานวน 18  คน รอยละ 40.0 รองลงมา คือ นักศึกษาปริญญาโท/เอก จํานวน 13  คน รอยละ 28.9 
ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 12  คน รอยละ 26.7 และ อาจารย จํานวน 2  คน รอยละ 
4.4 โดยสวนใหญสังกัดคณะโบราณคดี จํานวน 16   คน รอยละ 35.6 รองลงมา คือ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ จํานวน 10  คน รอยละ 22.2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 7  คน  
รอยละ 15.6  คณะมัณฑนศิลป จํานวน 5  คน รอยละ 11.1  หอสมุดสาขา วังทาพระ หอศิลป และ
กองบริการการศึกษา จํานวน   2 คน รอยละ 4.4 (เทากัน)  จํานวนนอยท่ีสุด คือ  กองกิจการ
นักศึกษา จํานวน 1  คน รอยละ 2.2  (ตารางท่ี 77) 

 
ตารางท่ี  77 จํานวนและรอยละขอมูลสวนตัวของผูเขารับการอบรม 

N=45 
ขอมูลสวนตัวของผูเขารับการอบรม จํานวน รอยละ 

สถานภาพ   

        นักศึกษาปริญญาตรี 18 40.0 

        นักศึกษาปริญญาโท/เอก   13 28.9 

        อาจารย  2 4.4 

        ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 12 26.7 

คณะที่สังกัด   

        คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  10 22.2 

        คณะสถาปตยกรรมศาสตร   7 15.6 

        คณะโบราณคดี 16 35.6 

        คณะมัณฑนศิลป 5 11.1 

        หอสมุดสาขา วังทาพระ 2 4.4 

        หอศิลป 2 4.4 

        กองกิจการนักศึกษา 1 2.2 

        กองบริการการศึกษา        2 4.4 
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2. กระบวนการจัดอบรม  
จากการศึกษากระบวนการจัดอบรมพบวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก (Χ

=4.60, S.D.=.385)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับดีมากสูงสุด คือ การ
ชวยเหลือ/การอํานวยความสะดวก (Χ=4.87, S.D.=.344)   รองลงมา คือ ความเหมาะสมของ
เอกสารประกอบการอบรม    (Χ=4.67, S.D.=.477)  ประโยชนท่ีไดรับจากการอบรม (Χ=4.64, 
S.D.=.712)  ความพรอมของอุปกรณประกอบการอบรม (Χ=4.56, S.D.=.503) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับดี คือ  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการอบรม  (Χ=4.47, S.D.=.505)  และ
บรรยากาศโดยท่ัวไปของการจัดอบรม (Χ=4.42, S.D.=.690)  (ตารางท่ี  78)  

ตารางท่ี  78 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นในกระบวนการจัดอบรม 
N=45 

ที่ กระบวนการจัดอบรม ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการอบรม  4.47 .505 ดี 5 

2. ความพรอมของอุปกรณประกอบการอบรม 4.56 .503 ดีมาก 4 

3. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม 4.67 .477 ดีมาก 2 

4.  บรรยากาศโดยทั่วไปของการจัดอบรม 4.42 .690 ดี 6 

5. การชวยเหลือ/การอํานวยความสะดวก 4.87 .344 ดีมาก 1 

6. ประโยชนทีไ่ดรับจากการอบรม 4.64 .712 ดีมาก 3 

 รวม 4.60 .385 ดีมาก  

3. ความรูท่ีไดรับจากการอบรม  
จากการศึกษาความรูท่ีไดรับจากการอบรมพบวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี (

Χ=4.04, S.D.=.399)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับดีมากสูงสุด คือ สามารถ
นําความรูท่ีไดรับไปใชในการคนหาขอมูลจากคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.67, S.D.=.477)   รองลงมา คือ 
สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการบันทึกขอมูลเขาคลังปญญาดิจิทัล (Χ=4.58, S.D.=.583) ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับดี คือ  ความรูและความเขาใจหลังการอบรม  (Χ=4.40, S.D.=.539)  ความครบถวน
ของเนื้อหาในการอบรม   (Χ=4.33, S.D.=.522) คาดวาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดได (
Χ=4.24, S.D.=.957) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด อยูในระดับพอใช คือ ความรูและความเขาใจกอน
การอบรม (Χ=2.04, S.D.=.824)   ตารางท่ี 79             
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ตารางท่ี  79 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของความรูท่ีไดรับจากการ
อบรม 

N=45 
ที่ ความรูที่ไดรับจากการอบรม                         ระดับความคิดเห็น 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

1. ความรูและความเขาใจกอนการอบรม 2.04 .824 พอใช 6 

2. ความรูและความเขาใจหลังการอบรม 4.40 .539 ดี 3 

3. ความครบถวนของเนื้อหาในการอบรม 4.33 .522 ดี 4 

4.  สามารถนําความรูที่ ได รับไปใชในการ
คนหาขอมูลจากคลังปญญาดิจิทัล 

4.67 .477 ดีมาก 1 

5. สามารถนําความรูที่ ได รับไปใชในการ
บันทึกขอมูลเขาคลังปญญาดิจิทัล 

4.58 .583 ดีมาก 2 

6. คาดวาสามารถนําความรูไปเผยแพร/
ถายทอดได 

4.24 .957 ดี 5 

 รวม 4.04 .399 ดี  

 
 
4. ประโยชนท่ีไดรับจากการอบรม 
จากการศึกษาความคิดเห็นดานประโยชนท่ีไดรับจากการอบรม พบวาผูเขารับการอบรม 

จํานวน  44 คน  รอยละ 97.8 ไดรับความรูเก่ียวกับการจัดการคลังปญญา ผูเขารับการอบรมจํานวน
ใกลเคียงกัน คือ จํานวน 43 คน  รอยละ 95.6 ไดรับความรูเก่ียวกับการคนหาและการบันทึกขอมูล
คลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และผูเขารับการอบรม จํานวนนอยท่ีสุด คือจํานวน 19  คน 
รอยละ 42.2 เห็นวาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร   (ตารางท่ี 80) 
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ตารางท่ี  80 แสดงจํานวนและรอยละของความคิดเห็นดานประโยชนท่ีไดรับจากการอบรม 
N=45 

ประโยชนทีไ่ดรับจากการอบรม จํานวน รอยละ 

ไดรับความรูเก่ียวกับการจัดการคลังปญญา 44 97.8 

ไดรับความรูเก่ียวกับการคนหาและการบันทึกขอมูลคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

43 95.6 

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเร่ืองการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

19 42.2 

                 *ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนา (Development : D2) เปนการประเมินผลการใชและความพึงพอใจใน
การใชงานคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  

จากการดําเนินการพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรมาระยะหนึ่ง และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขบางสวน และนํามา
ประเมินผลการใชและความพึงพอใจในการใชงานคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ตาม
รูปแบบ CREATION model โดยกลุมท่ีศึกษาเปนผูท่ีเขารวมการอบรมในข้ันตอนท่ี  3 จํานวน 45 
คน  ซ่ึงในท่ีนี้การประเมินการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึงความตองการใช
คลังปญญาดิจิทัลมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปากร ซ่ึงพัฒนาข้ึนตามรูปแบบการพัฒนาและจัดการคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานประเภทของผลงานทางวิชาการ ดานวิธีการสืบคนท่ี
ตองการใช  ดานทางเลือกท่ีตองการใชในการสืบคนโดยใช Browse  และดานประโยชนในการใช  
ภายหลังการอบรม 

1. ขอมูลสวนตัวของกลุมท่ีศึกษา 
จากการศึกษาขอมูลสวนตัวของกลุมท่ีศึกษาพบวาสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี จํานวน 

18 คน รอยละ 40.0 รองลงมา คือ นักศึกษาปริญญาโท/เอก จํานวน 13 คน รอยละ 28.9 สังกัดคณะ
โบราณคดี จํานวน 16 คน รอยละ 35.6 รองลงมาสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
จํานวน 10 คน รอยละ 22.2  (ตารางท่ี 81) 

ตารางท่ี  81 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลสวนตัวของกลุมท่ีศึกษา 
N=45 

ลักษณะของกลุมที่ศึกษา จํานวน รอยละ 

สถานภาพ   

        นักศึกษาปริญญาตรี 18 40.0 

        นักศึกษาปริญญาโท/เอก   13 28.9 

        อาจารย  2 4.4 

        ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย 12 26.7 

คณะที่สังกัด   

        คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  10 22.2 

        คณะสถาปตยกรรมศาสตร   7 15.6 

        คณะโบราณคด ี 16 35.6 

        คณะมัณฑนศิลป 5 11.1 

        หอสมุดสาขา วังทาพระ 2 4.4 

        หอศิลป 2 4.4 

        กองกิจการนักศึกษา 1 2.2 

        กองบริการการศึกษา        2 4.4 
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2. การศึกษาการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
การศึกษาการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการศึกษาความตองการใชคลัง

ปญญาดิจิทัลท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบ CREATION Model เฉพาะในดานประเภทของผลงานทาง
วิชาการ วิธีการสืบคนท่ีตองการใช  ทางเลือกท่ีตองการใชในการสืบคนโดยใช Browse  และ
ประโยชนในการใชคลังปญญา หลังจากการฝกอบรมเรื่องคลังปญญาดิจิทัล ผลการศึกษาพบวากลุม
ตัวอยางมีคาเฉลี่ยมีความตองการใชในภาพรวมในระดับมาก (Χ=4.19, S.D.=.444) โดยดานท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสืบคนและการใชทางเลือกในการสืบคันดวย Browse (Χ=4.25, S.D.=.668 
และ Χ=4.25, S.D.=.530)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา (ตารางท่ี 82) 

ประเภทผลงานวิชาการ 
กลุมท่ีศึกษา มีคาเฉลี่ยความตองการใชผลงานทางวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ

=4.16, S.D.=.668)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ รายงานการ
วิจัย (Χ=4.51, S.D.=.757) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ หนังสือ (Χ=4.51, S.D.=.757) 
รองลงมา คือ บทความทางวิชาการ (Χ=4.44, S.D.=.693)  ตํารา (Χ=4.36, S.D.=.883) และ
วิทยานิพนธ (Χ=4.22, S.D.=1.020) และขอท่ีต่ําท่ีสุดในระดับมาก คือ ทําเนียบนักวิชการมหา
วิทยาลัยศิลปากร (Χ=3.71, S.D.=1.079) 

การสืบคน 
กลุมท่ีศึกษา มีคาเฉลี่ยความตองการใชวิธีการสืบคนโดยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.25, 

S.D.=.668)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ สืบคนโดยใช Basic 
Search   (Χ=4.60, S.D.=.580)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุด คือ สืบคนโดยใช Browse (Χ
=4.27, S.D.=.654) และขอท่ีต่ําท่ีสุดในระดับมาก คือ สืบคนโดย Communities in DSpace (Χ
=4.02, S.D.=.812) 

การใชทางเลือกในการสืบคันดวย Browse 
กลุมท่ีศึกษา มีคาเฉลี่ยความตองการใชทางเลือกในการสืบคันดวย Browseโดยรวมอยูใน

ระดับมาก (Χ=4.25, S.D.=.530)  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ 
ทางเลือก Subjects/Keyword  (Χ=4.76, S.D.=.435)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุด คือ 
ทางเลือก Titles (Χ=4.47, S.D.=.694) และขอท่ีต่ําท่ีสุดในระดับมาก คือ ทางเลือก By Issue Date 
(Χ=3.64, S.D.=.609) 

ประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีตองการนําไปใชประโยชน 
กลุมท่ีศึกษามีคาเฉลี่ยความตองการนําขอมูลจากผลงานทางวิชาการ ไปใชประโยชนในการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ การสรางสรรคผลงานศิลปะ การทํารายงาน ในภาพรวมระดับมาก (Χ=3.86, 
S.D.=.698) เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ ขอมูลจากผลงานทาง
วิชาการ (Χ=4.47, S.D.=.661) รองลงมา คือ วารสารของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ
=4.04, S.D.=.952) และขอท่ีต่ําท่ีสุดอยูในระดับปานกลาง คือ ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (Χ=3.44, S.D.=1.035) 
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ตารางท่ี  82 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จําแนกตามประเภทผลงานทางวิชาการ การสืบคน การใชทางเลือกในการสืบคันดวย Browse และ
ประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีตองการนําไปใชประโยชน 

N=45 

ที่ การใชคลังปญญาดิจิทลั มหาวทิยาลัยศิลปากร 
ระดับความตองการใช 

 S.D. การแปลผล ลําดับที ่

 ประเภทผลงานทางวิชาการ     
1 รายงานการวิจัย          4.51 .757 มากที่สุด 1 
2 ตํารา        4.36 .883 มาก 4 
3 หนังสือ        4.47 .757 มาก 2 
4 บทความทางวิชาการ   4.44 .693 มาก 3 
5 วิทยานิพนธ 4.22 1.020 มาก 5 
6 ภาพผลงานศิลปะ 3.89 1.153 มาก 7 
7 วารสารของคณะวชิาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 4.04 .903 มาก 6 
8 ชีวประวัติศิลปนที่เปนบคุลากร มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
3.78 1.106 มาก 8 

9 ทําเนียบนักวิชการมหาวิทยาลัยศิลปากร 3.71 1.079 มาก 9 
 รวม 4.16 .668 มาก  

 การใชทางเลือกในการสืบคันดวย Browse     

1 ทางเลือก Communities & Collection 3.96 .706 มาก 4 

2 สืบคนโดยใช Advance search 4.11 .804 มาก 3 
3 สืบคนโดยใช Browse 4.27 .654 มาก 2 
4 สืบคนโดย Communities in DSpace 4.02 .812 มาก 3 
 รวม 4.25 .530 มาก  
 การใชทางเลือกในการสืบคันดวย Browse     
1 ทางเลือก Communities & Collection 3.96 .706 มาก 4 
2 ทางเลือก By Issue Date 3.64 .609 มาก 5 
3 ทางเลือก Authors 4.29 .757 มาก 3 
4 ทางเลือก Titles 4.47 .694 มาก 2 
5 ทางเลือก Subjects/Keyword 4.76 .435 มากที่สุด 1 

 รวม 4.22 .405 มาก  

 ประเภทของผลงานทางวิชาการที่ตองการ
นําไปใชประโยชน 

    

1 ขอมูลจากผลงานทางวิชาการ 4.47 .661 มาก 1 

2 ภาพผลงานศิลปะ 3.87 1.079 มาก 3 

3 ชีวประวัติศิลปน 3.49 1.079 ปานกลาง 4 

4 ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 3.44 1.035 ปานกลาง 5 

 

Χ
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ตารางท่ี 82 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จําแนกตามประเภทผลงานทางวิชาการ การสืบคน การใชทางเลือกในการสืบคันดวย Browse และ
ประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีตองการนําไปใชประโยชน (ตอ) 

N=45 
ที่ การใชคลังปญญาดิจิทลั มหาวทิยาลัยศิลปากร ระดับความตองการใช 

 S.D. การแปลผล ลําดับที ่

5 วารสารของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 4.04 .952 มาก 2 

 รวม 3.86 .698 มาก  

 รวมทั้งสิ้น 4.19 .444 มาก  

 
3. ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรใน

ภาพรวมในระดับมาก (Χ=4.19, S.D.=.492) เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากสูงสุด คือ ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (Χ=4.39, S.D.=.604) 
รองลงมา คือ ดานการเขาถึงแบบเสรี (Χ=4.34, S.D.=.575) ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และ
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.32, S.D.=.623) ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล (Χ
=4.29, S.D.=.566)  ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา (Χ=4.16, S.D.=.661)  ดานการ
ออกแบบและการใชงานเว็บไซต (Χ=3.93, S.D.=.693) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  ดานอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร  (Χ=3.83, S.D.=.741)  (ตารางท่ี 83 ) 
 
ตารางท่ี  83 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม 

N=45 
ที่ ความพึงพอใจที่มีตอการใชคลังปญญาดิจทิัล 

มหาวิทยาลยัศิลปากรในภาพรวม 
ระดับความพงึพอใจ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

1. ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล  4.29 .566 มาก 4 
2. ดานการคนคืนและการแสดงผล  4.23 .525 มาก 5 
4.  ดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับคลังปญญา  4.16 .661 มาก 6 

5. ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลยัศิลปากร  3.83 .741 มาก 8 

6. ดานการเขาถึงแบบเสรี 4.34 .575 มาก 2 

 
  

Χ
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ตารางท่ี 83 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม (ตอ) 

N=45 
ที่ ความพึงพอใจที่มีตอการใชคลังปญญาดิจทิัล 

มหาวิทยาลยัศิลปากรในภาพรวม 
ระดับความพงึพอใจ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

7.  ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลยั
ศิลปากร  

4.39 .604 มาก 1 

8. ดานการออกแบบและการใชงานเว็บไซต 3.93 .695 มาก 7 

 รวม 4.19 .492 มาก  

 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล 
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาน

เนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.29, S.D.=.556)  โดย
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงจัดทําโดยอาจารย 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเฉพาะท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการมีความเหมาะสม (Χ=4.38, 
S.D.=.576)  รองลงมา คือ การจัดเก็บผลงานทางวิชาการในรูปแบบไฟลดิจิทัล ไดแก  pdf,  jpg เปน
ตน มีความเหมาะสม ชวยใหสะดวกตอการเขาถึงขอมูล (Χ=4.36, S.D.=.645) จํานวนประเภทของ
ผลงานทางวิชาการท่ีจัดเก็บ ซ่ึงไดแก หนังสือ  ตํารา วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ ศิลปนิพนธ รายงาน
การวิจัย บทความทางวิชาการ และวาสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัย วามีความเหมาะสม (Χ
=4.29, S.D.=.787)  และขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ การจัดหมวดหมูผลงานทางวิชาการตรงตามความตองการ  
(Χ=4.13, S.D.=.694)   (ตารางท่ี  84) 

ตารางท่ี  84 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล 

N=45 
ที่ ความพึงพอใจที่มีตอการใชคลังปญญาดิจทิัล 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล 

ระดับความพงึพอใจ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

1. การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศซึ่งจัดทําโดยอาจารย 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเฉพาะที่มี
เนื้อหาทางวิชาการมีความเหมาะสม 

4.38 .576 มาก 1 
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ตารางท่ี 84 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล (ตอ) 

N=45 
ที่ ความพึงพอใจที่มีตอการใชคลังปญญาดิจทิัล 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล 

ระดับความพงึพอใจ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

2. การจัดเก็บผลงานทางวชิาการในรูปแบบไฟลดิจิทัล 
ไดแก  pdf,  jpg เปนตน มีความเหมาะสม ชวยให
สะดวกตอการเขาถึงขอมูล 

4.36 .645 มาก 2 

3. จํานวนประเภทของผลงานทางวชิาการที่จดัเก็บ ซึ่ง
ไดแก หนังสือ  ตํารา วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ ศิลป
นิพนธ รายงานการวิจัย บทความทางวชิาการ และ
วาสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีความ
เหมาะสม 

4.29 .787 มาก 3 

4.  การจัดหมวดหมูผลงานทางวิชาการตรงตามความ
ตองการ 

4.13 .694 มาก 4 

 รวม 4.29 .566 มาก  

 
ดานการคนคืนและการแสดงผล  
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาน

การคนคืนและการแสดงผล  พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.23, S.D.=.525)  โดยขอท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก สูงท่ีสุดคือ วิธีการคนหาขอมูลโดยใช Basic search มีความสะดวกและสามารถ
สืบคนไดตรงตามความตองการ และการแสดงรายการขอมูลใหม ( Χ=4.38, S.D.=.727 และ Χ
=4.38, S.D.=.626 เทากัน )  รองลงมา คือ ทางเลือกการสืบคนแบบ Browse แบงตาม ชื่อเรื่อง หัว
เรื่อง/คําสําคัญ ชื่อบุคคล ชื่อคณะวิชา/หนวยงาน  จํานวนขอมูล (Metadata) ท่ีใชการลงรายการ
ผลงานทางวิชาการมีความเหมาะสม ทําใหสามารถสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ และการแสดงผล
การสืบคนแบบเต็ม  (Χ=4.22, S.D.= .704 และ Χ=4.22, S.D.= .670 เทากัน )  วิธีการคนหาขอมูล
โดยใชการสืบคนข้ันสูง (Advance search) ชวยใหไดขอมูลตรงตามความตองการมากข้ึน (Χ=4.18, 
S.D.=.777) และขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ การแสดงผลการสืบคนแบบยอ (Χ=4.11, S.D.=.682) (ตารางท่ี 
85) 
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ตารางท่ี  85 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการคนคืนและการแสดงผล 

N=45 
ที่ ความพึงพอใจที่มีตอการใชคลังปญญาดิจทิัล 

มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 ดานการคนคืนและการแสดงผล  

ระดับความพงึพอใจ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

1 วิธีการคนหาขอมูลโดยใช Basic search มีความ
สะดวกและสามารถสืบคนไดตรงตามความตองการ 

4.29 .727 มาก 1 

2. วิธีการคนหาขอมูลโดยใชการสบืคนข้ันสงู (Advance 
search) ชวยใหไดขอมูลตรงตามความตองการมากข้ึน 

4.18 .777 มาก 3 

3. ทางเลือกการสืบคนแบบ Browse แบงตาม ชื่อเร่ือง 
หัวเร่ือง/คําสําคัญ ชื่อบุคคล ชื่อคณะวิชา/หนวยงาน 

4.22 .704 มาก 2 

4.  การแบงชุมชน (Community in dspace) ในหนาจอ
หลักโดยแบงตามสาขาวิชาและภาควิชา 

4.29 .695 มาก 1 

5. จํานวนขอมูล (Metadata) ที่ใชการลงรายการผลงาน
ทางวชิาการมีความเหมาะสม ทาํใหสามารถสบืคนได
อยางมีประสทิธิภาพ 

4.22 .670 มาก 2 

6. การแสดงผลการสืบคนแบบยอ  4.11 .682 มาก 4 

7. การแสดงผลการสืบคนแบบเตม็  4.22 .670 มาก 2 

8.  การแสดงรายการขอมูลใหม 4.29 .626 มาก 1 

 รวม 4.23 .525 มาก  
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ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร   
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการ

กําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคม มหาวิทยาลัย พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (Χ=
4.23, S.D.=.623)   โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ การกําหนดใหเจาของผลงานทาง
วิชาการและหอสมุดเปนผูนําเขาผลงานทางวิชาการ (Χ=4.36, S.D.=.679) รองลงมา คือ มีการแสดง
สิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศดวยลายน้ําดิจิทัลแบบมองเห็นดวยตาเปลา (Χ=4.29, S.D.=.727)  
(ตารางท่ี 86) 

 
ตารางท่ี  86 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

N=45 

 
ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา (T=Technology for Repository) 
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาน

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.16, S.D.=.661)   
โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ ความเหมาะสมของโปรแกรมท่ีเลือกใชในการจัดเก็บผลงาน
ทางวิชาการซ่ึงสามารถจัดเก็บผลงานทางวิชาการไดทุกประเภทและสามารถสืบคนสะดวกตอการ
คนหาไดจากทุกท่ี (Χ=4.27, S.D.=.688) รองลงมา คือ วิธีการลงทะเบียนของสมาชิกท่ีเปนประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=4.13, S.D.=.726) ) และขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายเสมือน (Virtual Server) และความพรอมในการนําเขาสารสนเทศ (Χ=4.09, S.D.=.763)   
(ตารางท่ี  87) 
  

ที่ ความพึงพอใจที่มีตอการใชคลังปญญาดิจทิัล 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ดานการกําหนดสิทธิโ์ดย
ผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวทิยาลัยศิลปากร   

ระดับความพงึพอใจ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

1. การกําหนดใหเจาของผลงานทางวิชาการและ
หอสมุดเปนผูนาํเขาผลงานทางวิชาการ 

4.36 .679 มาก 1 

2. มีการแสดงสิทธิบ์นทรัพยากรสารสนเทศดวย
ลายน้าํดิจิทลัแบบมองเห็นดวยตาเปลา 

4.29 .727 มาก 2 

 รวม 4.32 .623 มาก  
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ตารางท่ี  87 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา 

N=45 
ที่ ความพึงพอใจที่มีตอการใชคลังปญญาดิจทิัล 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ดานเทคโนโลยทีี่เหมาะสม
สําหรับคลังปญญา  

ระดับความพงึพอใจ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

1. ประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  
(Virtual Server) และความพรอมในการนําเขา
สารสนเทศ 

4.09 .763 มาก 3 

2. ความเหมาะสมของโปรแกรมที่เลือกใชในการจัดเก็บ
ผลงานทางวชิาการซึ่งสามารถจัดเก็บผลงานทางวชิาการ
ไดทุกประเภทและสามารถสืบคนสะดวกตอการคนหาได
จากทุกที ่

4.27 .688 มาก 1 

3. วิธีการลงทะเบียนของสมาชิกที่เปนประชาคม
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

4.13 .726 มาก 2 

 รวม 4.16 .661 มาก  

 
ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร  พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.83, S.D.=.741)   
โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ ขอมูลในทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=
3.89, S.D.=.737) รองลงมา คือ ขอมูลชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร (Χ=
3.84, S.D.=.737) ) และขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ ขนาดของภาพผลงานศิลปะและมีขอมูลเพียงพอตอการใช
งาน (Χ=3.76, S.D.=.933)   (ตารางท่ี 88) 

 
ตารางท่ี  88 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

N=45 
ที่ ความพึงพอใจที่มีตอการใชคลังปญญาดิจทิัล มหาวทิยาลัย

ศิลปากร 
ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

(I=Identity of Silpakorn University) 

ระดับความพงึพอใจ 

Χ  S.D. การแปล
ผล 

ลําดับที ่

1. ขนาดของภาพผลงานศิลปะและมีขอมูลเพียงพอตอการ
ใชงาน 

3.76 .933 มาก 3 

2. ขอมูลชีวประวัติศิลปนที่เปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 3.84 .737 มาก 2 
3. ขอมูลในทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร 3.89 .714 มาก 1 
 รวม 3.83 .741 มาก  
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ดานการเขาถึงแบบเสรี 
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาน

การเขาถึงแบบเสรี พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.34, S.D.=.575)   โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ในระดับมากสูงท่ีสุดคือ การกําหนดใหผูใชมีสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวน
โหลดได เพ่ือการศึกษาอยูภายใตขอกําหนดของเจาของผลงาน (Χ=3.89, S.D.=.737) รองลงมา คือ 
การกําหนดใหผูใชทุกประเภท (บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคลภายนอก) สามารถเขาถึง
ผลงานทางวิชาการไดโดยเสรีผานอินเทอรเน็ตมีความเหมาะสม (Χ=3.84, S.D.=.737) ) และขอท่ีตํ่า
ท่ีสุด คือ การกําหนดใหผูใชภายนอกสามารถใชบริการไดโดยไมตองลงทะเบียนเปนสมาชิก (Χ=4.11, 
S.D.=.832)  (ตางรางท่ี 89) 

 
ตารางท่ี  89 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการใชคลังปญญาดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการเขาถึงแบบเสรี 

N=5 
ท่ี ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการเขาถึงแบบเสรี  
(O=Open Access) 

ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 

1. การกําหนดใหผูใชทุกประเภท (บุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคคล ภายนอก) 
สามารถเขาถึงผลงานทางวิชาการไดโดยเสรีผาน
อินเทอรเน็ตมีความเหมาะสม 

4.44 .693 มาก 2 

2. การกําหนดใหผูใชมีสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม
โดยการอาน พิมพ และดาวนโหลดได เพ่ือ
การศึกษาอยูภายใตขอกําหนดของเจาของ
ผลงาน 

4.47 .588 มาก 1 

3. การกําหนดใหผูใชภายนอกสามารถใชบริการได
โดยไมตองลงทะเบียนเปนสมาชิก 

4.11 .832 มาก 3 

 รวม 4.34 .575 มาก  
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ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  
   จากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดาน

ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (Χ=4.39, 
S.D.=.604)   โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ มีการศึกษาความตองการของประชาคมกอน
การดําเนินการพัฒนาคลังปญญา (Χ=4.47, S.D.=.588) รองลงมา คือมีการนําผลความตองการของ
ประชาคมมากําหนดรูปแบบฐานขอมูลคลังปญญา และมีการประเมินผลความพึงพอใจประชาคมตอ
ฐานขอมูลคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึน (Χ=4.38, S.D.=.641 และ Χ=4.38, S.D.=.650 เทากัน) และขอท่ี
ต่ําท่ีสุด คือ มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาคมมาปรับปรุงคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึน
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาคม (Χ=4.33, S.D.=.707)   (ตารางท่ี 90) 
 
ตารางท่ี  90 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานความตองการของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

N=45 
ที่ ความพึงพอใจที่มีตอการใชคลังปญญาดิจทิัล 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลยั

ศิลปากร  

ระดับความพงึพอใจ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับที ่

1. มีการศึกษาความตองการของประชาคมกอนการ
ดําเนินการพฒันาคลังปญญา 

4.47 .588 มาก 1 

2. มีการนําผลความตองการของประชาคมมากําหนด
รูปแบบฐานขอมูลคลังปญญา 

4.38 .614 มาก 2 

3. มีการประเมินผลความพึงพอใจประชาคมตอ
ฐานขอมูลคลังปญญาที่พัฒนาข้ึน 

4.38 .650 มาก 2 

4.  มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาคมมาปรับปรุงคลงัปญญาที่พัฒนาข้ึนให
สอดคลองกับความตองการของประชาคม 

4.33 .707 มาก 3 

 รวม 4.39 .604 มาก  
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ดานการออกแบบและการใชงานเว็บไซต 
จากการศึกษาระดับความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการ

ออกแบบและการใชงานเว็บไซต พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.93, S.D.=.695)   โดยขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ การเขาถึงขอมูล การแสดงผล การอับโหลดและการดาวนโหลด ท่ี
มีความสะดวกรวดเร็ว ( Χ=4.29, S.D.=.787) รองลงมา คือมีความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซตอ่ืน (Χ=4.09, S.D.=.848) การจัดรูปแบบในเว็บไซตซ่ึงงายตอการอานและการใชงานและ
ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต  ( Χ=4.07, S.D.=.915 และ Χ=4.07, S.D.=.780 
เทากัน) และขอท่ีต่ําท่ีสุดอยู ในระดับปานกลาง คือ สีสันในการออกแบบเว็บไซต ( Χ=347, 
S.D.=.968)   (ตารางท่ี 91) 

 
ตารางท่ี  91 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการออกแบบและการใชงานเว็บไซต 

N=45 
ท่ี ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานการออกแบบและการใชงานเว็บไซต 

ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. การแปลผล ลําดับท่ี 

1. การจัดรูปแบบในเว็บไซตซ่ึงงายตอการอานและ
การใชงาน 

4.07 .915 มาก 3 

2. การเขาถึงขอมูล การแสดงผล การอับโหลดและ
การดาวนโหลด ท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว 

4.29 .787 มาก 1 

3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต 3.47 .968 ปาน
กลาง 

6 

4.  การใชสีตัวอักษรและสีพ้ืนหลังมีความเหมาะสม 3.67 .905 มาก 5 

5. ขนาดตัวอักษรท่ีนําเสนอ 3.87 .786 มาก 4 

6. ความถูกตองในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต 4.07 .780 มาก 3 

7. ความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืน 4.09 .848 มาก 2 

 รวม 3.93 .695 มาก  
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การวิจารณ 

จากผลการวิจัยท่ีการวิจัยท่ีกลาวมาแลวขางตน คณะผูวิจัยขออภิปรายผลดังนี้ 
1. ผลการศึกษาการจัดการคลังปญญา สภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของ

คณะวิชา/หนวยงาน ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

1.1. การจัดการคลังปญญา จากผลการศึกษาการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย จํานวน 4 
แหง พบวาทุกแหงมีการกําหนดนโยบายการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยเนื่องมาจากการกําหนด
นโยบายเรื่องคลังปญญาจะทําใหเกดความชัดเจนท้ังในการพัฒนา เชน การกําหนดโครงสรางสําหรับ
การทํางานของบุคลากร การกําหนดประเภทและรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะจัดเก็บและ
ใหบริการและการกําหนดเง่ือนไขและขอบเขตของการใหบริการ (อนุรักษ อยูวัง, 2555) ดานประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บ ตํารา หนังสือ รายงานการวิจัย และคูมือปฏิบัติงาน รอยละ 100.0 และ
รองลงมาจัดเก็บบทความทางวิชาการ เนื่องจาก ตํารา หนังสือ เปนผลงานทางวิชาการท่ีผลิตโดย
อาจารยซ่ึงเปนผูทรงความรูในศาสตรของแตสาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย เปนเอกสารทาง
วิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีเอกภาพ มีการวิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีเก่ียวของ มีรากฐาน
ทางวิชาการท่ีม่ันคง รายงานการวิจัยเปนผลงานทางวิชาการท่ีเปนงานศึกษาหรืองานคนควาอยางมี
ระบบดวยวิธีวิทยาการวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงขอมูลคําตอบหรือขอสรุปรวมท่ีจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ การจัดเก็บผลงานทางวิชาการ
ประเภทหนังสือ ตํารา บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย ในคลังปญญาจึงเปนการจัดเก็บและ
เผยแพรผลงานท่ีมีคุณภาพ ทําใหคลังปญญามีความนาเชื่อถือ และเกิดการใชงานอยางตอเนื่องโดย
นักศึกษาและบุคคลท่ัวไป  แฟมขอมูลท่ีจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็มพบวาทุกแหงจัดเก็บ
แฟมขอมูลในรูปไฟลเอกสาร ผลการวิจัยสอดคลองกับผลการศึกษาของอนุรักษ อยูวัง (2555) และผล
การศึกษาของวัขรี วงษเพ็ชร และกุลธิดา ทวมสุข (2554) ท่ีพบวารูปแบบเอกสารท่ีถูกเก็บมากท่ีสุด
คือเอกสารท่ีอยูในรูปขอความ ดานเทคโนโลยีสําหรับการจัดการคลังปญญาพบวาทุกแหงใชโปรแกรม 
DSpace จัดการระบบขอมูลคลังปญญามหาวิทยาลัย เนื่องจากโปรแกรม DSpace มีการออกแบบ
ระบบท่ีสนับสนุนสนุนการมีสวนรวมของหนวยยอยภายในองคกรใหญ เชน คณะ ฝาย ศูนยวิจัย เปน
ตน สามารถจัดรูปแบบระบบในสวนของการทํางานและสวนท่ีเก่ียวของกับนโยบายใหตรงกับความ
ตองการของชุมชนผูใชได จึงกลาวไดวาสถาปตยกรรมของระบบจะเลียนแบบโครงสรางขององคกร 
นอกจากนี้ยังไดผสมผสานเครื่องมือตาง ๆ ท่ีใชในการสนับสนุนการวางแผนการจัดเก็บรักษา
สารสนเทศดิจิทัล จึงทําให DSpace เหมาะแกการจัดการคลังจัดเก็บสําหรับองคกรขนาดใหญ มีความ
ซับซอน มีการรวบรวมสารสนเทศจากหลาย ๆ หนวยท่ีมีความแตกตางกัน และตองการจัดเก็บรักษา
สารสนเทศไวในระยะยาว โปรแกรม DSpace  สามารถจัดเก็บเอกสารดิจิทัลไดหลากหลาย ท้ัง
เอกสาร ภาพ เสียง วีดีโอ ชุดขอมูล ไฟลคอมพิวเตอร วัตถุพิพิธภัณฑ เปนตน (มาริสา วินิจเขตคํานวณ
, 2556) ดานมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลท่ีทุกแหงเลือกใชคือ Dublin Core 
Metadata องคประกอบยอยของเมทาดาตาท่ีเลือกใชคือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน ผูรวมงาน 
หัวเรื่อง ประเภททรัพยากรสารสนเทศ  ปท่ีผลิตเอกสาร   และภาษา เนื่องจากหนวยขอมูลยอย 
Dublin Core Metadata นับเปนเคารางเมทาดาทาท่ีไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน เนื่องจาก 
เปนเคารางเมทาดาทาท่ีมีความยืดหยุนในการประยุกตใช ซ่ึงผูใชสามารถกําหนดเมทาดาทาใหกับวัตถุ
ดิจิทัลได โดยไมจําเปนตองใชทุกหนวยขอมูลยอย เลือกใชหนวยขอมูลยอยไดตามความตองการ ใช
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หนวยขอมูลซํ้าไดใน องคประกอบเดียวกัน และยังสามารถเพ่ิมหรือขยายหนวยขอมูลไดตามความ
จําเปน ซ่ึงหนวยงานท่ีนําชุดหนวยขอมูลยอยดับลินคอรเมทาดาทาไปประยุกตใชมักเปนหนวยงานท่ีมี
ความตองการในการจัดเก็บวัตถุดิจิทัลขององคกรไวในคลังปญญา (เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง, 2559) ดาน
การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง สําหรับผูใชท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกแหงกําหนดใหสามารถ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลยัผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหา
ฉบับเต็ม สวนผูใชท่ีเปนบุคคลภายนอกมีหนวยงานสวนใหญ กําหนดใหสามารถเขาถึงขอมูลได
เชนเดียวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากลักษณะสําคัญของคลังปญญาประการหนึ่งคือเนน
การเขาถึงขอมูลไดแบบเสรี (Open access) และมีอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลใหนอยท่ีสุด การสืบคน
และการเขาถึงขอมูลจะตองออกแบบใหสอดคลองและสะดวกแกผูใช (Swanepoel, 2005) ดานแนว
ปฏิบัติท่ีดีในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย หนวยงานสวนใหญเสนอวาผูบริหารมหาวิทยาลัยควร
ใหความสําคัญตอการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยกําหนดเปนนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ สงผลงาน
เขารวมในคลังปญญา เนื่องจากคลังปญญาจะสรางอยูในชุมชนและชุมชนยอย ซ่ึงชุมชนในท่ีนี้หมายถึง
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน หรือสถาบันตาง ๆ ท่ีมีทรัพยากรของแตละชุมชน โดยสามารถมี
ทรัพยากรหนึ่งชุดหรือมากกวานั้น ซ่ึงนโยบายท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งชุมชนและจัดหาทรัพยากรใหม
ตองไดรับความรวมมือจากสมาชิกของชุมชน (Nabe, 2010 อางตามพัณณิตา  นันทะกาล, 2557) 
สอดคลองกับผลการศึกษาของ Oladokun (2015) ท่ีพบวาคลังปญญาของมหาวิทยาลัยชื่อ UB 
Research, Innovation and Scholarship Archive (UBRISA) ซ่ึงนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
การจัดการระบบคลังปญญา แตประสบความลมเหลวในการดําเนินงานเนื่องจากบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยไมสนใจนําผลงานวิชาการของตนเขาในระบบ ทําใหผลงานวิชาการท่ีเผยแพรบนคลัง
ปญญามีจํานวนนอยมาก 

1.2. สภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน จากการศึกษาการ
จัดการผลงานทางวิชาการของหนวยงานท่ีต้ังอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ หนวยงานสวน
ใหญ มีนโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการเปนลายลายลักษณอักษรและมีการวางแผนการจัดเก็บ
และใหบริการสอดคลองกับผลการศึกษาของ พัณณิตา  นันทะกาล (2557) ท่ีศึกษาสภาพการจัดการ
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวาหนวยงานมีนโยบายการจัดเก็บผลงานทาง
วิชาการ คือการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรองรับการใชงานในอนาคต 
จําเปนตองคํานึงถึงรูปแบบของเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ อํานวยความสะดวกใหแกผูใช เพ่ือ
สามารถเขาใชผลงานทางวิชาการ และรักษาผลงานทางวิชาการใหคงอยูในระยะยาว นอกจากนี้จาก
การยังพบวาหนวยงานท่ีศึกษาสวนใหญมีการรวบรวมผลงานทางวิชาการ  จัดเก็บดวยระบบมือ สวน
ใหญจัดเก็บรายงานการวิจัย รองลงมา จัดเก็บเอกสารการสอน  เอกสารคําสอนและตํารา หนวยงาน
สวนใหญประสบปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการดานสถานท่ี คือ จัดเก็บ
มีเนื้อท่ีไมมีเพียงพอ และทุกแหงเสนอแนะวาควรมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีเก็บรวบรวมผลงานทาง
วิชาการ สอดคลองกับ แนวคิดของ Nabe (2010) กลาววา การบริหารชุมชนคลังความรูสถาบัน
จําเปนตองกําหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการคลังความรูสถาบัน ท้ังระบบและทรัพยากร
สารสนเทศจําเปนตองมีผูดูแล 

ดานแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลัง
ปญญาท่ีดีของบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน จํานวน 18 คน เสนอวา  ดานนโยบาย 
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มหาวิทยาลัยควรมีขอกําหนดใหอาจารย/ผูทําวิจัยจัดสงผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญาเชนเดียวกับ
ขอเสนอแนะของผูบริหารและผูปฏิบัติงานคลังปญญามหาวิทยาลัย เนื่องจากคลังปญญาสถาบันท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตองเปนความรวมมือระหวางบรรณารักษ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ 
ผูจัดการเอกสาร อาจารย ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูกําหนดนโยบาย (สมาน ลอยฟา, 2553) ควรมี
การจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดทําคลังปญญาท้ังนี้งบประมาณเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งใน
การบริหารจัดการงานทุกประเภทใหดําเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรสารสนเทศท่ีควรนํามา
จัดเก็บสวนใหญเสนอวาควรจัดเก็บวิทยานิพนธ  สอดคลองกับผลการศึกษาของ พัณณิตา  นันทะกาล 
(2557) ท่ีพบวาผูบริหารของมหาวิทยาลัยเห็นวาผลงานทางวิชาการท่ีมีการผลิตมากท่ีสุดคือ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ ดังนั้นเม่ือมีการพัฒนาคลังความรูสถาบันควรนําผลงานเหลานี้เปลี่ยน
รูปแบบใหอยูในรูปไฟลดิจิทัลและบันทึกในคลังความรูสถาบันเพ่ือใชประโยขนตอไป การกําหนดสิทธิ์
การเขาถึงขอมูลตามประเภทของผูใชบริการนั้น เสนอวาผูใชควรสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มหรือโดยเสรี ท้ัง
ผูใชประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคลากรภายนอก ซ่ึงมีผลการศึกษาเชนเดียวกับการ
จัดการคลังปญญาในขอ 1.1 การแบงกลุมขอมูลในหนาจอเสนอวาควรใชวิธีแบงตามคณะ/หนวยงาน 
การสืบคนในทางเลือก Browse เสนอวาควรใชวิธีสืบคนจากคําสําคัญ สวนการสืบคนโดยผูใชกําหนด
คําคนเสนอวาควรใชวิธีสืบคนข้ันสูงโดยใชตรรกบูลีน การแสดงผลการสืบคนเสนอวาควรแสดงผลการ
แสดงผลการสืบคนในรูปแบบขอมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม การกําหนด
สิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มเสนอวาควรกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวน
โหลดได การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศเสนอวาควรแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศโดย
การสรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา จากการสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากรพบวา
เห็นสมควรใหมีทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปญญามหาวิทยาลัย และจุดเดนท่ี
ควรมีของคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากรคือสมควรใหมีภาพผลงานศิลปะในคลังปญญา สอดคลอง
กับผลการศึกษาของ Armstrong (2014) คลังปญญาสามารถจัดบริการใหมๆ เพ่ือเติมเต็มการ
เผยแพรผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยไดเกินกวามาตรฐานเดิมท่ีหองสมุดเคยทํามา เชน จัดทําเว็บ
เพจจัดแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารยแตละคน (Selected works sites) ประกอบดวยขอมูล
เก่ียวกับชีวประวัติ รางวัล ความเชี่ยวชาญและผลงาน วิชาท่ีสอน และลิงคกับแหลงภายนอกท่ี
เก่ียวของ รวมท้ังภาพถายอาจารย เพ่ือเพ่ิมคุณคาสารสนเทศดิจิทัลใหลึกซ้ึงกวาแคการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการอยางเดียว  และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดทําคลังปญญาท่ีดีคือควรใหมี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการท่ีนําเขาคลังปญญา สอดคลองกับขอควรคํานึง
ประการหนึ่งในการจัดทําคลังปญญาสถาบันคือ การพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) การ
ตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการสวนใหญตองผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ  (จันทรา 
เทพอวยพร 2553) 

1.3. ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี 
รอยละ 70.1 สังกัดคณะโบราณคดี รอยละ 29.6 และใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตในท่ีพักอาศัย
มากท่ีสุด รอยละ 72.5 มีระดับความตองการรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรใน
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ภาพรวมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล 
รองลงมา คือ ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดานการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน  สวนดานท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์  เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความ
แตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม
สถานภาพพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เพียงดานเดียว คือ ดาน
การเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับ
อาจารย โดยระดับความตองการดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ของอาจารยมีคาเฉลี่ยสูงกวา
นักศึกษาปริญญาตรี อาจเปนเพราะอาจารยตระหนักถึงความสําคัญของลิขสิทธิ์มากกวานักศึกษา
ปริญญาตรี เนื่องจากเปนผูผลิตผลงานทางวิชาการหลายประเภท ผลงานทางวิชาการบางชื่อ
โดยเฉพาะหนังสือ บทความทางวิชาการ ลิขสิทธิ์อาจเปนของสํานักพิมพ ฉะนั้นการเขาถึงเอกสารฉบับ
เต็มจึงเปนสิ่งตองระวังถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูทรงสิทธิ์ 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  
ดานทรัพยากรสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับ

มาก คือ หนังสือ รองลงมาตามลําดับ 3 ลําดับแรก คือ ตํารา วิทยานิพนธ  บทความวิจัย สวนขอท่ีมี
คาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดเปนขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ รายงานประจําป และสไลดประกอบการ
สอน  จากการศึกษาตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ พบวา นักศึกษาปริญญาตรีมีความตองการ
ทรัพยากรสารสนเทศในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หนังสือ  นกัศึกษาปริญญา
โท/เอกมีความตองการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากท่ีสุด  3 ประเภท คือ วิทยานิพนธ หนังสือ 
และบทความวิจัย อาจารยมีความตองการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากท่ีสุด 3 ประเภท คือ 
หนังสือ ตํารา และวิทยานิพนธ ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีความตองการทรัพยากร
สารสนเทศในระดับมากเกือบทุกประเภท โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หนังสือ เม่ือ
วิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามสถานภาพ พบวาทรัพยากร 6 ประเภท มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ  บทความวิจัย งานแปล รายงานการ
ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ วิทยานิพนธ  สารนิพนธ/ศิลปะนิพนธ และผลงาน/โครงการ 
เม่ือศึกษาจําแนกตามคณะ/หนวยงานพบวาทรัพยากรสารสนเทศท่ีผู ท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร และผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป 
ตองการในระดับมากคือ หนังสือ ท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีความตองการทรัพยากรสารสนเทศประเภท
หนังสือในระดับมากท่ีสุด แตผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีความตองการทรัพยากรสารสนเทศประเภท
บทความวิจัยในระดับมากท่ีสุด เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการ
ตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรดานทรัพยากรสารสนเทศจําแนกตามคณะ/
หนวยงานท่ีสังกัด พบวาทรัพยากร 8 ประเภท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 คือ ตํารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ คู มือปฏิบัติงาน สไลด
ประกอบการเรียน สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ  สิ่งประดิษฐ/หรืองานสรางสรรคอ่ืน ๆ  จะเห็นไดวากลุม
ตัวอยางทุกสถานภาพและทุกคณะวิชาตองการใชหนังสือ เนื่องจากหนังสือเปนผลงานทางวิชาการท่ี
ผลิตโดยอาจารยซ่ึงเปนผูทรงความรูในศาสตรของแตสาขาวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัย เปนเอกสาร
ทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีเอกภาพ มีการวิเคราะห สังเคราะหความรูท่ีเก่ียวของ มี
รากฐานทางวิชการท่ีม่ันคง ดังไดกลาวขอ 1.1 
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ดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือวิเคราะหคา
เอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคนจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  จํานวน 1 คู คือ ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ี
สังกัดคณะโบราณคดี ทําการทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ ผูท่ีสังกัดคณะ
โบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

เม่ือพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวา  
การจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลักมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ

ยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือจัดตามชื่อสาขาวิชา เม่ือศึกษาโดยจําแนกตากสถานภาพ 
พบวา นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก อาจารย และขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
มีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลักในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย แตขอ
ยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากแตกตางกันไป กลาวคือ นักศึกษาปริญญาตรี และอาจารยขอยอย
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากคือจัดตามหัวเรื่อง นักศึกษาปริญญาโท/เอก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
ระดับมากคือจัดตามชื่อสาขาวิชา  สวนขาราชการขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ จัดตามชื่อ
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการ
ตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลักจําแนก
ตามสถานภาพ พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังในภาพรวมและขอ
ยอย 1 ขอ คือ จัดตามชวงปท่ีพิมพ เม่ือพิจารณาจําแนกตามคณะ/หนวยงานเมจากการวิเคราะหคา
เอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลักจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในภาพรวมของหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก ทํา
การทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ มีผลดังนี้ คือ มีระดับความตองการแตกตางกัน 1 คู คือ ผู
ท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรกับผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี โดยผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ย
ความตองการสูงกวาผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

การแบงหมวดหมูทางเลือก Browse มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
ยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง เม่ือศึกษาโดยจําแนกตามสถานภาพ พบวา
นักศึกษาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse ในระดับมาก
เกือบทุกรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากคือชื่อเรื่อง  นักศึกษาปริญญาโท/เอกมี
คาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse ในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง 
นอกนั้นมีคาเฉลี่ยในระดับมาก อาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก 
Browse ในระดับมากท่ีสุด 2 ขอยอย คือ หัวเรื่อง และ ชื่อเรื่อง ขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมี
คาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse ในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย 
โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ เจาของผลงานและหัวเรื่อง  เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือ
ทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
หัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse จําแนกตามสถานภาพ พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และปท่ีผลิตผลงาน เม่ือศึกษาโดยจําแนกตาม
ตามคณะ/หนวยงาน พบวาผูท่ีสังกัดคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพและผูท่ีสังกัดคณะ
มัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse ในระดับมากทุกรายขอ
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ยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากคือหัวเรื่อง ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและผูท่ี
สังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse ในระดับมาก
ทุกเกือบรายขอยอย โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือชื่อเรื่อง ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มี
คาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse ในระดับมากเกือบทุกรายขอยอย 
โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ เจาของผลงาน ชื่อเรื่อง และหัวเรื่อง เม่ือวิเคราะหคาเอฟ
เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ในหัวขอหัวขอการแบงหมวดหมูทางเลือก Browse จําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาขอท่ีมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ ชื่อเรื่องและปท่ีผลิตผลงาน ชื่อเรื่อง  

การสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
ในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) เม่ือศึกษาโดยจําแนกตากสถานภาพพบวานักศึกษา
ปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก และขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรมีคาเฉลี่ยความ
ตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) อาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคน
ดวยวิธีกําหนดคําคนในระดับมากท่ีสุด 1 ขอยอย คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) เม่ือวิเคราะหคา
เอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจําแนกตามสถานภาพ พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
เม่ือศึกษาโดยจําแนกตามตามคณะ/หนวยงาน พบวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก โดย
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบข้ันสูง (Advanced Search) ขณะท่ีผูท่ีสังกัดคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี และผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป มีคาเฉลี่ยความ
ตองการหัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความตองการ
หัวขอการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนทุกรายขอยอยอยูในระดับมากท่ีสุด คือ คนแบบท่ัวไป (Basic 
search)  ผลการศึกษาสอดคลองกับผลการศึกษาของ วัชรี เพ็ชรวงษ  (2555) พบวานักวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตองการบริการสืบคนแบบงายมากท่ีสุด 

การแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในหนาจอ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยู
ในระดับมาก การแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทาจําแนกออกเปนหนาจอการแสดงผลแบบ
สั้น ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง สําหรับหนาจอการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง  เม่ือศึกษาโดยจําแนกตามสถานภาพพบวานักศึกษา
ปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) 
ในระดับมากท่ีสุด 1 ขอยอย นอกนั้นในระดับมากทุกขอยอย จําแนกการแสดงผลเปน  2 แบบ คือ 
การแสดงผลแบบสั้น มีคาเฉลี่ยความตองการทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
ระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง สําหรับการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ 
ชื่อเรื่อง  นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเม
ทาดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 3 ขอยอย นอกนั้นในระดับมากเกือบทุกขอยอย จําแนกการ
แสดงผลเปน  2 แบบ คือการแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง อาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเม
ทาดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 6 ขอยอย นอกนั้นในระดับมากเกือบทุกขอยอย จําแนกการ
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แสดงผลเปน  2 แบบ คือการแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง  สวนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการ
แสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากทุกขอยอย จําแนกการแสดงผล
เปน  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้น ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อผูแตง/เจาของ
ผลงาน สําหรับการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง เม่ือ
วิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) จําแนกตาม
สถานภาพ พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ชื่อเรื่อง ใน
หนาจอการแสดงผลแบบยอ  เม่ือศึกษาโดยจําแนกตามคณะ/หนวยงานพบวา ท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดา
ทา (Metadata) ในระดับมากเกือบทุกขอยอย จําแนกการแสดงผลเปน  2 แบบ คือ การแสดงผล
แบบสั้น มีคาเฉลี่ยความตองการทุกรายขอยอยอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก 
คือ ชื่อเรื่อง สําหรับการแสดงผลแบบสมบูรณ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ หัวเรื่อง/คํา
สําคัญ ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูล
หรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 2 ขอยอย นอกนั้นมีคาเฉลี่ยความตองการในระดับ
มากและระดับปานกลาง จําแนกการแสดงผลเปน  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผล
แบบสมบูรณ มีคาเฉลี่ยความตองการในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดีมีคาเฉลี่ย
ความตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 4 
ขอยอย จําแนกการแสดงผลเปน  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผลแบบสมบูรณ มี
คาเฉลี่ยความตองการในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง  ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลปมีคาเฉลี่ยความ
ตองการหัวขอการแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากทุกขอยอย 
จําแนกการแสดงผลเปน  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผลแบบสมบูรณขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง  ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอการ
แสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 6 ขอยอย จําแนกการ
แสดงผลเปน  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผลแบบสมบูรณมีคาเฉลี่ยความตองการ
ในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่องและชื่อผูแตง/เจาของผลงาน เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความ
แตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอการ
แสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) จําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาขอท่ีมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในหนาจอการแสดงผลแบบยอ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู
แตง/เจาของผลงาน ลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ และรหัส เชน ISBN ISSN URL ใน
หนาจอการแสดงผลแบบสมบูรณ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน สํานักพิมพ/หนวยงานท่ีพิมพ
เผยแพร รูปแบบของการนําเสนอขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ แหลงท่ีมาของทรัพยากรสารสนเทศ 

ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์   มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง จากการศึกษา
จําแนกตามสถานภาพในภาพรวมทุกสถานภาพมีความตองการในระดับปานกลาง เม่ือวิเคราะหคา
เอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามสถานภาพ พบวาขอท่ีมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย ทําการ
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ทดสอบคาเฉลี่ยดวยวิธีการของ เชฟเฟ พบวา อาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการสูงกวานักศึกษาปริญญา
ตรี 

เม่ือพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวา 
วิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา

รายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากทุกขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือเจาของผลงานสง
สิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลงใหอยูในรูปดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา จากการศึกษาจําแนกตาม
สถานภาพพบวานักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก และขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
มีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก ขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลงใหอยูในรูป
ดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา  ขณะท่ีอาจารยมีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการนําผลงานทาง
วิชาการเขาคลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกับสถานภาพอ่ืนแตขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
ระดับมาก คือ เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญาและเจาของผลงาน
อนุญาตใหหอสมุดดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขาเอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา จากการศึกษา
จําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มีคาเฉลี่ย
ความตองการหัวขอวิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
รายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุดดําเนินการแปลง
ใหอยูในรูปดิจิทัลและนําเขาคลังปญญา  ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร คณะผูท่ีสังกัดโบราณคดี  
ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป และ ผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยความตองการหัวขอวิธีการนํา
ผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญาโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก คือเจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญา 

ผูใชและสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัล มีคาเฉลี่ยโดยรวม ทุกสถานภาพอยูในระดับปาน
กลาง สิทธิในการเขาใชจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใช
งานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอก  มหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม จากการศึกษาจําแนกตามสถานภาพพบวานักศึกษาปริญญาตรี 
นักศึกษาปริญญาโท/เอก อาจารย และขาราชการ/พนักงาน ตองการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสามารถเขาถึงขอมูลไดเชนเดียวกับในภาพรวม จากการศึกษาจําแนกตามคณะ/หนวยงาน
พบวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผูท่ี
สังกัดคณะโบราณคดี ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป และผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ ตองการใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเขาถึงขอมูลไดเชนเดียวกับในภาพรวม 

บุคคลภายนอก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สามารถเขาถึง
ขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงาน  ภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม จากการศึกษาจําแนก
ตามสถานภาพพบวานักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก อาจารย และขาราชการ/พนักงาน 
ตองการใหบุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลไดเชนเดียวกับในภาพรวม เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือ
ทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
หัวขอหัวความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัลจําแนกตามสถานภาพ พบวา
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ขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ สิทธิของบุคคลภายนอกในการ
เขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม  จากการศึกษาจําแนกตามคณะ/
หนวยงานพบวา ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ  ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี ผูท่ีสังกัด
คณะมัณฑนศิลป และผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ ตองการใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถ
เขาถึงขอมูลไดเชนเดียวกับในภาพรวม เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความ
ตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอหัวความตองการหัวขอผูใชและ
สิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัลจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยโดยไมมีการ
กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

สิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สิทธิในการเขาถึงเนื้อหา
ฉบับเต็มจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับ
มาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได จากการศึกษาจําแนกตามสถานภาพพบวานักศึกษาปริญญา
ตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก อาจารย ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับ
มาก คือ อาน พิมพ และดาวนโหลดได จากการศึกษาจําแนกตามคณะ/หนวยงานพบวาผูท่ีสังกัดคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี 
ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป และผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ อาน พิมพ 
และดาวนโหลดได 

บุคคลภายนอก  เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ อานไดอยาง
เดียว จากการศึกษาจําแนกตามสถานภาพพบวานักศึกษาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยในระดับปานกลางทุก
ขอยอย ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลางคือ คือ อานไดอยางเดียว นักศึกษาปริญญาโท/เอก 
อาจารย และขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดับมาก คือ อานไดอยางเดียว จากการศึกษาจําแนกตามคณะ/หนวยงานพบวาผูท่ีสังกัดคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี 
ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป และผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ อานไดอยาง
เดียว 

การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ยโดยรวมและจําแนกตามสถานภาพอยูใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ สรางลายน้ํา
ดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของ
ระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอหัวการแสดงสิทธิ์บน
ทรัพยากรสารสนเทศ จําแนกตามสถานภาพ พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  คือ การแสดงสิทธิ์แบบอ่ืน ๆ  จากการศึกษาจําแนกตามคณะ/หนวยงานพบวาผูท่ีสังกัด
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผูท่ีสังกัดคณะ
โบราณคดี และผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดง
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กรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา สวนผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ ตั้ง
รหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ  

ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก จําแนกตามสถานภาพ
และตามคณะ/หนวยงานในภาพรวมมีความตองการในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวา  

งานท่ีแสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก  ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากคือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จาก
การศึกษาจําแนกสถานภาพพบวานักศึกษาปริญญาตรีและขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมี
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปน
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษาปริญญาโท/เอก และอาจารย มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด  คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  การศึกษาจําแนกตามคณะ/หนวยงานพบวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด 
คือ ประวัติและผลงานศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร สวนผูท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี ผูท่ีสังกัดคณะมัณฑนศิลป และผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก ขอยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ฟงกชันการแสดงขอมูลอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอยอย
พบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ รายการขอมูลใหม การศึกษาจําแนกสถานภาพพบวานักศึกษา
ปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก และขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย คาเฉลี่ยโดยรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวามีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ รายการขอมูลใหม แต
อาจารยมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก
ท่ีสุด คือ รายการขอมูลใหม การศึกษาจําแนกตามคณะ/หนวยงานพบวาผูท่ีสังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ท่ีสังกัดคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผูท่ีสังกัดคณะโบราณคดี ผูท่ีสังกัด
คณะมัณฑนศิลป และผูท่ีสังกัดหนวยงานอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอ
ยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ รายการขอมูลใหม  

ความตองการในการจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จากการศึกษาความตองการในการจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา กลุม

ตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 91.4) เห็นวาควรจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือศึกษา
ถึงความคิดเห็นเก่ียวกับเหตุผลท่ีควรมีคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาสวนใหญ (รอย
ละ 78.1)  เห็นวาทําใหผลงานทางวิชาการเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึนและกอใหเกิดผลตอการอางอิง
เอกสารทางวิชการของสถาบัน สอดคลองกับผลการศึกษาของ มาริสา  วินิจเขตคํานวณ (2556) 
พบวาคณาจารยคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สวนใหญ (รอยละ 87.8) ตองการท่ีจะให
คณะมนุษยศาสตรมีคลังจัดเก็บเอกสารแบบเปด  และเม่ือสอบถามผูบริหารถึงประโยชนของการ
จัดทําคลังจัดเก็บเอกสารแบบเปด ผูบริหารท้ังหมดเห็นดวยอยางยิ่งเก่ียวกับประโยชนของการจัดทํา
คลังเอกสารสถาบันแบบเปดสําหรับคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยใหม โดยมีเหตุผลคือชวยเผยแพร
ผลงานของนักวิจัยและนักวิชาการของคณะมนุษยศาสตรใหเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง   
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2.  รูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2.1 องคประกอบรูปแบบจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จากการพัฒนารูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผูวิจัยได

รูปแบบจากการศึกษาการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษาดูงาน การสัมภาษณผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานในคณะวิชา/หนวยงานท่ีตั้งอยูใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ขอมูลจากการศึกษา
ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยการแจก
แบบสอบถาม การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จึงไดรูปแบบจัดการคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียกวา “CREATION Model” มีองคประกอบ คือ เนื้อหาสาระของคลัง
ปญญาดิจิทัล (C= Content of Silpakorn University Repository) การคนคืนและการแสดงผล 
(RE= Retrieve and results) การกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  
(A= Authorization by Owner Rights and Silpakorn University Community)  เทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมสําหรับคลังปญญา  (T=Technology for Repository) อัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) การเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access) และความ
ตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn University Community)  

การพัฒนารูปแบบดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของ ได Getzels และ Guba (1957. อาง
ตาม นรินทร สังขรักษ, สมบูรณ ยืนยงสุวรรณ, สมชาย ลักขณานุรักษ, 2559: 93)  กลาวคือ รูปแบบ
จะตองเปนท่ีรวมของแนวคิด และแสดงถึงความสัมพันธตาง ๆ ของแนวคิด ซ่ึงไมเพียงแตจะสามารถ
ตอบปญหาท่ีเคยมีมากอนเทานั้น แตจะตองสามารถแกปญหาท่ีจะเกิดตามมาไดอีกดวย ในโครงสราง
ของแนวคิดและความสัมพันธดังกลาว จะตองสามารถปฏิบัติและวางอยูในรูปขององคการได ซ่ึง
หมายถึง แนวคิดและความสัมพันธไมเพียงแตสามารถชี้แนวทางใหเกิดความเขาใจเทานั้น แตยัง
สามารถติดตามตรวจสอบไดอีกดวย รูปแบบท่ีเกิดข้ึนจะตองยึดหลักการและอยูบนพ้ืนฐานทางการ
บริหาร หรือผลงานท่ีเก่ียวโยงกับการบริหารภายใตแนวคิดและความสัมพันธดังกลาว  

จากรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีองคประกอบท่ีสอดคลอง
กับกรอบแนวทางการดําเนินการคลังสารสนเทศท่ีดีท่ีสุด (Best practices framework base on 
case study analysis) ของ Campbell-Meier (2008, อางตาม วัชรี เพ็ชรวงษ, 2555) ดังนี้ คือ 
การศึกษาความตองการ (Campus needs assessment) การกําหนดคอลเล็กชันท่ีจะจัดเก็บ 
(Identification of collections) การจัดการเก่ียวกับซอฟตแวรท้ังการคัดเลือก การติดตั้ง และการ
ตั้งคาระบบตางของซอฟตแวรท่ีนํามาใชเปนเครื่องมือจัดการเนื้อหาในคลังสารสนเทศนี้ (Software) 
การจัดหาเนื้อหา (Content recruitment) และการประเมินคลังสารสนเทศ (Assessment) 

2.2 การรับรองรางรูปแบบจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ผลการรับรองรางรูปแบบจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร “CREATION 

Model” พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานสวนใหญอยูในระดับมากท่ีสุด  ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University)  รองลงมา คือ ดาน เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับ
คลังปญญา (T=Technology for Repository) ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(N=Needs of Silpakorn University Community) ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล (C= 
content of Silpakorn University Repository) ดานการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน สวน
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ  ดานการเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access) และดานการกําหนด
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สิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (A= Authorization by Owner Rights and 
Silpakorn University Community)  

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  
ด า น เ นื้ อ ห าส า ร ะ ข อ ง คลั ง ป ญ ญา ดิ จิ ทั ล  (C= content of Silpakorn University 

Repository) มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดเก็บผลงานท่ีจัดทํา
โดยประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ประกอบดวยอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ดานการคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and results) พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุดเทากัน มีดังนี้  คือ มีทางเลือกการสืบคน
ข้ันพ้ืนฐาน (Basic search) มีทางเลือกการสืบคนข้ันสูงโดยใชตรรกบูลีน (Advance search)  มี
ทางเลือกการสืบคนแบบ Browse แบงตาม ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คําสําคัญ ชื่อบุคคล ชื่อคณะวิชา/
หนวยงาน มีการแบงชุมชน (Community in dspace) ในหนาจอหลักโดยแบงตามสาขาวิชาและ
ภาควิชา มีการใชมาตรฐานการลงรายการ Dublin  Core Metadata ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีดี ทําใหระบบ
การสืบคนมีประสิทธิภาพ การแสดงผลการสืบคนแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิ ทัล ของ Dublin Core Metadata จํานวน  15 องคประกอบ และ
องคประกอบยอยเพ่ิมเติมสําหรับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไดแก Degree name, Degree level, 
Degree Discipline และ Degree.grantor และมีการแสดงรายการขอมูลใหม ดานการกําหนดสิทธิ์
โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= Authorization by Owner Rights and 
Silpakorn University Community) มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
ระดับมากท่ีสุด คือ มีการเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป และ
เนื้อหาฉบับเต็ม ซ่ึงเปนตามท่ีเจาของผลงานกําหนดและมีเจาของผลงานทางวิชาการเปนผูอนุญาตให
หอสมุดนําเขาผลงานทางวิชาการเขาสูคลังปญญาดวยการจัดสงสิ่งพิมพ ไฟลดิจิทัล รวมท้ังใหหอสมุด
ดําเนินการจัดเอกสารเพ่ือนําเขาคลังปญญา  ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคม
มหา วิ ท ย าลั ย ศิ ลป า กร   (A= Authorization by Owner Rights and Silpakorn University 
Community) มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ มีการ
เผยแพรทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม ซ่ึงเปน
ตามท่ีเจาของผลงานกําหนดและมีเจาของผลงานทางวิชาการเปนผูอนุญาตใหหอสมุดนําเขาผลงาน
ทางวิชาการเขาสูคลังปญญาดวยการจัดสงสิ่งพิมพ ไฟลดิจิทัล รวมท้ังใหหอสมุดดําเนินการจัดเอกสาร
เพ่ือนําเขาคลังปญญา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดคือ เจาของผลงานทางวิชาการเปนผูกําหนดระดับการ
เขาถึงเอกสารของผู ใช  ดานเทคโนโลยี ท่ี เหมาะสมสําหรับคลังปญญา (T=Technology for 
Repository) มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ใช
โปรแกรมท่ีรองรบัมาตรฐาน  OAI-PMH และสามารถคนหาเอกสารฉบับเต็มโดยใช Google ได และมี
ระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถกําหนดชื่อ รหัสผาน และสิทธิ์ใหกับผูใชงานในการเขาใช
ระบบ ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) มีคาเฉลี่ย
รวมและรายขออยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือการมี
เอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน  มีภาพผลงานศิลปะ มีภาพถายทางประวัติศาสตร มี
ภาพผลงานการออกแบบ มีชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร มีทําเนียบ
นักวิชาการแตละดานตามอัตลักษณของ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลงานท่ีเก็บรวมรวบในคลัง
ปญญาดิจิทัลเปนผลงานทางวิชาการและการสรางสรรคทางดานศิลปะ การออกแบบ และโบราณคดี 
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ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ดานการเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access)  มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ผูใชทุกประเภทสามารถเขาถึงสารสนเทศ
ทางวิชาการไดโดยเสรีจากทุกสถานท่ี  ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศทางวิชาการโดยใชอินเทอรเน็ต
เปนชองทางในการจัดเก็บและเผยแพรองคความรู ผูใชมีสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ 
และดาวนโหลดไดโดยไมเสียคาใชจาย โดยตองอางอิงแหลงท่ีมา ใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น และหาม
ดัดแปลงแกไข ทําใหวรรณกรรมท่ีไมมีการตีพิมพหรือเผยแพรในวงจํากัด (Grey literature) สามารถ
เขาถึงไดโดยเสรี ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดอยูในระดับมาก คือ ผูใชสามารถใชบริการไดโดยไมตอง
ลงทะเบียนเปนสมาชิก ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of 
Silpakorn University Community) มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด
ในระดับมากท่ีสุด คือ มีการศึกษาความตองการของประชาคมกอนการดําเนินการพัฒนาคลังปญญา  

ในการจัดทําคลังปญญามีการนําแนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ (Model) ไปประยุกตใช
เพ่ือการสรางรูปแบบคลังปญญาเชนกัน  Kim H. H. และ Kim Y. H. (2006: 1-7) ไดทําวิจัยเรื่อง “An 
evaluation model for the National Consortium of Institutional Repositories of Korean 
Universities” มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางรูปแบบ (Model) สําหรับโครงการจัดตั้งเครือขายสมาชิก 
(Consortium) คลังปญญาแหงประเทศเกาหลีชื่อ “dCollection” โดยมีคลังปญญามหาวิทยาลัยใน
ประเทศเกาหลี 40 แหงเปนสมาชิก ผลการวิจัยพบวา สามารถจัดตั้งเครือขายคลังปญญาแหงประเทศ
เกาหลีและใชรูปแบบเปนแนวทาง (Guideline) ท่ีดีสําหรับจัดตั้งคลังปญญา หรือนําไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานคลังปญญาท่ีมีอยูแลวของมหาวิทยาลัยท้ังภายในประเทศและท่ัวโลก 

ดังนั้นจากผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพ่ือสังเคราะหรูปแบบการจัดการคลัง
ปญญาและรับรองรูปแบบดวยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  ซ่ึงมีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุด จึงเห็นไดวารูปแบบดังกลาวสามารถนําไปใชในการทดลองตอไปไดโดยการใชรูปแบบเปน
แนวทางสําหรับจัดตั้งคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.3 การดําเนินการพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลการออกแบบคลังปญญา ประกอบดวย สวนของผูใชคลังปญญา ไดแก ผูใชคลังปญญา 

แบงเปน สมาชิกชุมชนศิลปากรและบุคคลภายนอก และผูดูแลระบบ สวนหนาจอ การออกแบบ
หนาจอ แบงเปน 1) หนาจอแรกของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ชีวประวัติศิลปน 3)
นักวิชาการ มศก. 4) วารสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  5)  ชุมชน แบงตาม
ภาควิชา/สาขาวิชา หนาจอแบงเปน หนาจอการนําเขาขอมูลผลงานทางวิชาการ หนาจอการแสดงผล
การสืบคนแบบยอ หนาจอการแสดงผลการสืบคนแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

การพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  ออกแบบตามรูปแบบการจัดการคลัง
ปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร “CREATION model” ซ่ึงแนวทางสวนใหญมาจากศึกษาความ
ตองการของประชาคมศิลปากร สอดคลองกับผลการศึกษาของ มาริสา  วินิจเขตคํานวณ (2556) ท่ี
ระบุวาการจัดตั้งคลังจัดเก็บเอกสารสถาบันแบบเปดสําหรับคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความตองการของประชากรภายในคณะเปนหลัก เพ่ือการจัดการคลังจัดเก็บเอกสาร
เปนไปอยางมีประสิทธิผลและประโยชนสูงสุดตอคณะและสวนรวม 

2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย
ผูทรงคุณวุฒิ   จากการศึกษาระดับความพึงพอใจคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม
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พบวาผูทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีความพึงพอใจในระดับ
มากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ ดานความสะดวกในการใชงาน รองลงมา คือ ดานการ
ทํางานไดตามฟงกชันของงาน  และดานความปลอดภัยของขอมูลในคลังปญญาดิจิทัล  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการทํางานไดตามฟงกชันของการใชงาน พบวามี
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ การ
คนหาขอมูลโดยใช Communities & Collections มีความถูกตองตรงตามความตองการ ดานความ
สะดวกในการใชงาน มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดใน
ระดับมากท่ีสุด คือความสะดวกในการคนหาขอมูลรองลงมาในระดับมากท่ีสุด คือ การใชงานงายและ
การเชื่อมโยงภายในเว็บไซตมีความถูกตอง ดานความปลอดภัยของขอมูลในคลังปญญาดิจิทัล มี
คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ การกําหนดรหัส
ผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบผูบันทึกขอมูลมีความเหมาะสม และการตรวจสอบสิทธิ์กอนการใช
งานของผูบันทึกขอมูลมีความเหมาะสม ผลการศึกษาสอดคลองของ หทัยรัตน เอมเจริญ (2551) ท่ี
ศึกษาระบบคลังปญญาสมุนไพรไทยบน iPhone  พบวาผูเชี่ยวชาญพึงพอใจดานความสะดวกและงาย
ตอการใชงานระบบ (Usability Test) ไดคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 ซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจการใชงานอยู
ในระดับดี และดานความปลอดภัยในการใชงานของระบบ ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ซ่ึงแสดงถึงความ
พึงพอใจการใชงานอยูในระดับดี เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ภัศรา อินทรเล็ก (2558) ท่ีพบวาผูใช
คลังสารสนเทศผลงานนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความพึงพอใจตอความ
ปลอดภัยของระบบในระดับมาก 

3. ผลการอบรมใหความรูเก่ียวกับคลังปญญาและคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี สังกัดคณะโบราณคดี  จากการศึกษา
ดานกระบวนการจัดอบรมพบวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือพิจารณารายขอ
ยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับดีมากสูงสุด คือ การชวยเหลือ/การอํานวยความสะดวก ดานความรู
ท่ีไดรับจากการอบรมพบวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวา
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับดีมากสูงสุด คือ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการคนหาขอมูลจากคลัง
ปญญาดิจิทัล ดานความคิดเห็นดานประโยชนท่ีไดรับจากการอบรม พบวาผูเขารับการอบรม รอยละ 
97.8 ไดรับความรูเก่ียวกับการจัดการคลังปญญา ผูเขารับการอบรมจํานวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 
95.6 ไดรับความรูเก่ียวกับการคนหาและการบันทึกขอมูลคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 ผลการประเมินผลการใชและความพึงพอใจในการใชงานคลังปญญาดิจิ ทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

จากการศึกษาผลการประเมินโดยกลุมท่ีศึกษา เปนนักศึกษาปริญญาตรี สังกัดคณะโบราณคดี  
การศึกษาการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนการศึกษาความตองการใชคลังปญญา
ดิจิทัลท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบ CREATION Model เฉพาะในดานประเภทของผลงานทางวิชาการ 
วิธีการสืบคนท่ีตองการใช  ทางเลือกท่ีตองการใชในการสืบคนโดยใช Browse  และประโยชนในการ
ใชคลังปญญา หลังจากการฝกอบรมเรื่องคลังปญญาดิจิทัล ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ย
มีความตองการใชในภาพรวมในระดับมา โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสืบคนและการใช
ทางเลือกในการสืบคันดวย Browse เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาประเภทผลงานวิชาการมี
คาเฉลี่ยความตองการใชผลงานทางวิชาการโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ รายงานการวิจัย การสืบคนมีคาเฉลี่ยความตองการใชวิธีการสืบคน
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โดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ สืบคนโดย
ใช Basic Search  การใชทางเลือกในการสืบคันดวย Browse คาเฉลี่ยความตองการใชทางเลือกใน
การสืบคันดวย Browseโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับ
มากท่ีสุด คือ ทางเลือก Subjects/Keyword ประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีตองการนําไปใช
ประโยชน มีคาเฉลี่ยความตองการ ในภาพรวมระดับมากเม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ในระดับมากสูงสุด คือ ขอมูลจากผลงานทางวิชาการ จากผลการศึกษาท่ีพบวาดานการสืบคนกลุมท่ี
ศึกษาตองการใช Basic Search มากท่ีสุด สอดคลองกับผลการวิจัน ของ วัชรี เพ็ชรวงษ (2555) ซ่ึง
พบวานักวิจัยของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตองการบริการสืบคนแบบงายมากท่ีสุด 

ผลการศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรพบวาความ
พึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ ดานความตองการของประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร  รองลงมาคือดานการเขาถึงแบบเสรี ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และ
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร ดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สําหรับคลังปญญา ดานการออกแบบและการใชงานเว็บไซต และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือดาน      อัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยในภาพรวมมีความสอดคลองกับผลการศึกษาของมาริสา  
วินิจเขตคํานวณ (2556) ท่ีพบวาผูใชท้ัง  4 กลุม คืออาจารย นักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคลากรของคณะ 
และบุคคลท่ัวไป มีความพึงพอใจในการใชงานคลังจัดเก็บเอกสารในระดับมากและเห็นวาคลังจัดเก็บ
เอกสารใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ภัศรา อินทรเล็ก (2558) ท่ีพบวา
การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผูใชตอระบบคลังสารสนเทศผลงานนักศึกษา คณะดุ
ริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัลคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศซ่ึงจัดทําโดย
อาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเฉพาะท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการมีความเหมาะสม ดาน
การคนคืนและการแสดงผลมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ 
วิธีการคนหาขอมูลโดยใช Basic search มีความสะดวกและสามารถสืบคนไดตรงตามความตองการ 
และการแสดงรายการขอมูลใหม  ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคม มหาวิทยาลัย 
พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ การกําหนดใหเจาของ
ผลงานทางวิชาการและหอสมุดเปนผูนําเขาผลงานทางวิชาการ ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลัง
ปญญา มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ ความเหมาะสมของ
โปรแกรมท่ีเลือกใชในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการซ่ึงสามารถจัดเก็บผลงานทางวิชาการไดทุก
ประเภทและสามารถสืบคนสะดวกตอการคนหาไดจากทุกท่ี ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมากโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือขอมูลในทําเนียบนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รองลงมา คือ ขอมูลชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ขอท่ีตํ่าท่ีสุดคือขนาดของภาพผลงานศิลปะและมีขอมูลเพียงพอตอการใช ศิลปากร ดานการเขาถึง
แบบเสรี มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ การกําหนดใหผูใชมี
สิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวนโหลดได เพ่ือการศึกษาอยูภายใตขอกําหนด
ของเจาของผลงาน ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร พบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
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ระดับมากโดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงท่ีสุดคือ มีการศึกษาความตองการของประชาคมกอนการ
ดําเนินการพัฒนาคลังปญญา 

จากผลการศึกษาท่ีพบวาดานการสืบคนและการแสดงผลกลุมท่ีศึกษาพึงพอใจการคนคืนและ
การแสดงผลมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัย ของ วัชรี เพ็ชรวงษ (2555) ซ่ึง
พบวานักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพึงพอใจฟงกชั่นการสืบคนสารสนเทศทุกประเด็น
ในระดับมาก และสอดคลองกับผลการศึกษาของมาริสา  วินิจเขตคํานวณ (2556) ท่ีพบวากลุม
ผูใชบริการมีความเห็นวาการออกแบบหนาจอการการใชงาน การสืบคน และการแสดงผลการสืบคน 
อยูในระดับดี เชนเดียวกับผลการศึกษาของ ภัศรา อินทรเล็ก (2558) ท่ีพบวาผูใชคลังสารสนเทศ
ผลงานนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความพึงพอใจตอการคนหาในระดับ
มาก 

จากผลการประเมินผลการใชและความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีเรียกวา 
CREATION model  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยมีความตองการใชในภาพรวมในระดับมาก และคาเฉลี่ยความพึง
พอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมในระดับมาก จึงเปนไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยคือการประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยูในระดับมาก 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) 
มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ้ืนท่ีในการวิจัยคือ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ คือ  

ข้ันตอนท่ี  1 การวิจัย (Research :R1)  เพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกับคลังปญญาและการจัดการ
คลังปญญามหาวิทยาลัย สภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน ความ
ตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการศึกษาจากเอกสาร 
การสัมภาษณจากบุคลากรของหนวยงานท่ีผูวิจัยไปศึกษาดูงานการจัดการคลังปญญาสถาบัน และ
บุคลากรของคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ จํานวนรวม  31 คน สถิติท่ีใช คือ
จํานวน และรอยละ  การแจกแบบสอบถามแกนักศึกษา อาจารย ขาราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท่ีสังกัดในคณะวิชา/หนวยงานเฉพาะท่ีตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ตาม
กลุมตัวอยางท่ีกําหนด จํานวน  354 ชุด ทดลองใช (try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการ
วิจัย จํานวน 30 ชุด ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ .924  สถิติท่ีใช คือ จํานวน         
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคาเอฟ ทดสอบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ 

ตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development : D1) เปนการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development : D and D) เพ่ือสรางรูปแบบและรับรองรูปแบบโดยผูเชี่ยวชาญดานการจัดการคลัง
ปญญา จํานวน 5 คน ใชการเลือกแบบเจาะจงเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติท่ีใช คือ 
จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน  นํารางรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสังเคราะหข้ึนไปพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติงานคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูทรงคุณวุฒิ
ดานการจัดการคลังปญญา จํานวน  3 คน และ ดานศิลปะ จํานวน  2 คน สถิติท่ีใช คือ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตฐาน 

ตอนท่ี 3 การวิจัย (Research :R2) ทดลองใช (Implementation : I) การวิจัย (Research 
:R2) เปนการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับคลังปญญา การทดลองใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และการประเมินผลการอบรม กลุมเปาหมายคืออาจารย นักศึกษา และบุคลากรของคณะ
วิชา/หนวยงาน ท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ จํานวน 45 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
โดยจัดอบรม จํานวน  3 ครั้ง ครั้งละ 15 คน เครื่องท่ีใชคือแบบประเมินผลการอบรมและ สถิติท่ีใช 
คือ จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตฐาน 

ตอนท่ี 4 ผลการพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation :E) เปนการ
ประเมินผลการใชและความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีพัฒนาข้ึน
ตามรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ของกลุมเปาหมายในข้ันตอนท่ี  3 
เครื่องมือท่ีใชคือแบบสอบถาม ทดลองใช (try out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย 
จํานวน 30 ชุด ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเทากับ .944  สถิติท่ีใช คือ จํานวน รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาการจัดการคลังปญญา สภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของ

คณะวิชา/หนวยงาน ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบวา  

1.1 การจัดการคลังปญญา จากการศึกษาการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย จํานวน 4 
แหง คือ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และศูนยบรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบวาทุกแหงมีการกําหนดนโยบายการจัดการคลัง
ปญญามหาวิทยาลัย รอยละ 100.0 โดยบางแหงมีการกําหนดนโยบายไวเปนลายอักษร รอยละ50.0 
ดานงบประมาณสวนใหญไมสามารถระบุจํานวนงบประมาณไดและไมมีการจัดสรรอยางตอเนื่อง รอย
ละ 75.0 และทุกแหงมีแผนท่ีจะพัฒนาคลังปญญามหาวิทยาลัยตอไปรอยละ100.0 

ดานประเภททรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บ ตํารา หนังสือ รายงานการวิจัย และคูมือ
ปฏิบัติงาน รอยละ 100.0 และรองลงมาจัดเก็บบทความทางวิชาการ รอยละ 75.0 มีรูปแบบการ
จัดเก็บแตกตางกันไปตามประเภทของทรัพยากรและนโยบายของแตละหนวยงาน ทรัพยากรประเภท
ท่ีทุกหนวยงานจัดเก็บในรูปแบบ ขอมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม คือ 
รายงานการวิจัย รอยละ 100.0 ทรัพยากรประเภทท่ีหนวยงานสวนใหญจัดเก็บในรูปแบบ ขอมูลทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม คือบทความทางวิชาการ  รอยละ 75.0  แฟมขอมูล
ท่ีจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็มพบวาทุกแหงจัดเก็บตามประเภทของทรัพยากร โดยทรัพยากรท่ี
เปนสิ่งพิมพจะจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ pdf ไฟล ภาพถายจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ jpg ไฟล 
และวีดิทัศนจัดเก็บแฟมขอมูลในรูปแบบ mp4 ไฟล 

ดานเทคโนโลยีสําหรับการจัดการคลังปญญาพบวาโปรแกรมท่ีใชจัดการระบบขอมูลคลัง
ปญญามหาวิทยาลัย คือ โปรแกรม DSpace รอยละ 100.0 เหตุผลในการเลือกใชคือใชงานงายและมี
การใชเมทาดาทาเปนมาตรฐานในการจัดเก็บ รอยละ 50.0 ฮารดแวรท่ีทุกแหงเลือกใชคือ เครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  (Virtual Server) เครื่องสํารอง
กระแสไฟฟา และอุปกรณเก็บรักษาขอมูล รอยละ 100.0 สวนการสํารองขอมูลใชวิธีการสํารองขอมูล
ลงใน Server ของหองสมุด และสํารองขอมูลลงใน Server ของหองสมุด กับ Server ของศูนย
คอมพิวเตอร รอยละ 50.0 เทากัน 

ดานวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทุกแหงเลือกใชคือเจาของผลงานสงไฟลดิจิทัล
ใหหอสมุดดําเนินการนําเขาคลังปญญามหาวิทยาลัย และหอสมุดดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขา
เอกสารดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัยเอง รอยละ 50.0 มาตรฐานการลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลท่ีทุกแหงเลือกใชคือ Dublin Core Metadata รอยละ 100.0 องคประกอบยอยของ
เมทาดาตาท่ีทุกแหงเลือกใชคือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน ผูรวมงาน หัวเรื่อง ประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ  ปท่ีผลิตเอกสาร   และภาษา รอยละ 100.0 โดยใหบรรณารักษเปนรับผิดชอบ
ในการลงรายการ รอยละ 100.0 

ดานการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง สําหรับผูใชท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกแหง
กําหนดใหสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงาน
ภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนดสิทธิ์ใน
การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม สวนผูใชท่ีเปนบุคคลภายนอกมีหนวยงานสวนใหญ รอยละ75.0 กําหนดให
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สามารถเขาถึงขอมูลไดเชนเดียวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มของผูใชมี
หนวยงานสวนใหญ รอยละ 75.0 กําหนดสิทธิ์ใหสามารถอาน พิมพและดาวนโหลดได รอยละ 75.0  
และทุกแหงแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศดวยการสรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบ
มองเห็นดวยตาเปลารอยละ 100.0 สําหรับผูปฏิบัติงานคลังปญญาทุกแหงควบคุมการเขาถึงดวยการ
กําหนดสิทธิ์ดวย e-mail รอยละ 100.0 

ดานวิธีการสืบคนและการแสดงผลการสืบคน ทุกแหงมีวิธีการสืบคนจากชื่อบุคคล ชื่อ
หนวยงาน  ชื่อเรื่อง คําสําคัญ และปท่ีผลิต รอยละ 100.0 แสดงผลการสืบคนในรูปแบบขอมูลทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็ม และข้ึนอยูกับประเภททรัพยากรสารสนเทศ รอยละ 
100.0 

ดานวิธีการประชาสัมพันธคลังปญญามหาวิทยาลัย หนวยงานสวนใหญใชวิธีติดประกาศ
ภายในหองสมุด และใชวิธีจัดทําแผนพับ/ใบปลิวแจกบริเวณมหาวิทยาลัย รอยละ 75.0 เทากัน 

ดานปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย หนวยงานสวนใหญ 
ประสบปญหาจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ ตองใชเวลามากในการศึกษาเทคโนโลยี เจาของผลงานไม
สามารถใหขอมูลไดเนื่องจากมีปญหาดานลิขสิทธิ์ และการสืบคนภาษาไทยบางคําไมแสดงผล    รอย
ละ 50.0 เทากัน 

ดานขอเสนอแนะในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย หนวยงานสวนใหญเสนอให
บรรณารักษและนักเทคโนโลยีสารสนเทศควรรวมมือกันในการกําหนดคาตาง ๆ ในการจัดการคลัง
ปญญามหาวิทยาลัย รอยละ 50.0 

ดานแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย หนวยงานสวนใหญเสนอวา
ผูบริหารมหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญตอการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยกําหนดเปนนโยบายให
หนวยงานตาง ๆ สงผลงานเขารวมในคลังปญญา  และควรมีการจัดตั้งหนวยงาน/คณะกรรมการจัดทํา
และตั้งเปาหมายเพ่ือขับเคลื่อนการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย รอยละ 75.0 เทากัน 

1.2. สภาพการณการจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หนวยงาน จากการศึกษา
การจัดการผลงานทางวิชาการของหนวยงานท่ีตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ และแนวคิด
รูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี  จํานวน 9 แหง คือ ไดแก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ คณะสถาปตยกรรมศาสตร  คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป หอสมุดสาขา วังทาพระ บัณฑิต
วิทยาลัย หอศิลป กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา พบวา 

ดานการจัดการผลงานทางวิชาการของหนวยงาน หนวยงานสวนใหญ มีนโยบายการ
จัดเก็บผลงานทางวิชาการเปนลายลายลักษณอักษรและมีการวางแผนการจัดเก็บและใหบริการ     
รอยละ 66.6   มีการรวบรวมผลงานทางวิชาการ รอยละ 55.6  ใชวิธีการจัดเก็บดวยระบบมือ รอยละ 
44.4  ประเภทของผลงานวิชาการท่ีจัดเก็บ คือ รายงานวิจัย รอยละ 44.4 มีสถานท่ีจัดเก็บผลงานทาง
วิชาการแบบเปนสัดสวน รอยละ 55.6  และมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บ รอยละ 66.6  หนวยงานสวน
ใหญประสบปญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการดานสถานท่ี คือ จัดเก็บมี
เนื้อท่ีไมมีเพียงพอ รอยละ 33.3 และทุกแหงเสนอแนะวาควรมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีเก็บรวบรวม
ผลงานทางวิชาการ รอยละ 100.0 

ดานแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการ
คลังปญญาท่ีดีของบุคลากรของแตละคณะวิชา/หนวยงาน จํานวน 18 คน เสนอวา  ดานนโยบาย 
มหาวิทยาลัยควรมีขอกําหนดใหอาจารย/ผูทําวิจัยจัดสงผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา รอยละ
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27.8 ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดทําคลังปญญา รอยละ 100.0 ควรจัดเก็บผลงานทาง
วิชาการของบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับและควรกําหนดประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีนํามา
จัดเก็บ รอยละ 11.1 และควรมีผูรับผิดชอบโดยตรง รอยละ 100.0  ทรัพยากรสารสนเทศท่ีควรนํามา
จัดเก็บ เสนอวาควรจัดเก็บวิทยานิพนธ  รอยละ 88.9 ตํารา ผลงานการวิจัย และบทความทางวิชาการ 
รอยละ 83.3 วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนําเขาคลังปญญาใหเสนอใหบคุลากรของหนวยงานท่ี
จัดตั้งคลังปญญาเปนผูนําเขาขอมูล รอยละ 77.8 โดยการจัดสงท้ังเอกสารตนฉบับและไฟลใหแก
บุคลากรของหนวยงานท่ีจัดตั้งคลังปญญา รอยละ66.6 และควรใหมีการกําหนดระยะเวลาในการ
จัดสงเอกสารใหหนวยงานท่ีดูแล รอยละ 50.0  สวนการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูลตามประเภทของ
ผูใชบริการนั้น เสนอวาผูใชควรสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหา
ฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมี
การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มหรือโดยเสรี ท้ังผูใชประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รอยละ 50.0 และบุคลากรภายนอก รอยละ 27.8 การแบงกลุมขอมูลในหนาจอเสนอวาควรใชวิธีแบง
ตามคณะ/หนวยงาน  รอยละ 61.1 การสืบคนในทางเลือก Browse เสนอวาควรใชวิธีสืบคนจากคํา
สําคัญ รอยละ 77.8 สวนการสืบคนโดยผูใชกําหนดคําคนเสนอวาควรใชวิธีสืบคนข้ันสูงโดยใชตรรก
บูลีน รอยละ 77.8 การแสดงผลการสืบคนเสนอวาควรแสดงผลการแสดงผลการสืบคนในรูปแบบ
ขอมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม รอยละ 61.1 

การกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มเสนอวาควรกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดย
การอาน พิมพ และดาวนโหลดได การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศเสนอวาควรแสดงสิทธิ์บน
ทรัพยากรสารสนเทศโดยการสรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา รอยละ 
50.0 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปญญา
มหาวิทยาลัยศิลปากรพบวาเห็นสมควรใหมีทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปญญา
มหาวิทยาลัย รอยละ 100.0 และจุดเดนท่ีควรมีของคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากรคือสมควรใหมี
ภาพผลงานศิลปะในคลังปญญา รอยละ 38.9 และมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดทําคลังปญญาท่ีดีคือ
ควรใหมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการท่ีนําเขาคลังปญญาและควรมีระดับในการ
เผยแพรผลงานทางวิชาการตามความตองการของเจาของผลงาน รอยละ 11.1 เทากัน 

1.3. ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม กลุมตัวอยางของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรสวน
ใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี รอยละ 70.1 สังกัดคณะโบราณคดี รอยละ 29.6 และใชบริการ
เครือขายอินเตอรเน็ตในท่ีพักอาศัยมากท่ีสุด รอยละ 72.5 มีระดับความตองการรูปแบบคลังปญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมมีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือดาน      
อัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความ
ตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามสถานภาพพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์ แตไมพบ
ความแตกตางเม่ือจําแนกตามคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด จากการศึกษาเปนรายดาน พบวา 

ดานทรัพยากรสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับ
มาก คือ หนังสือ เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการจําแนกตาม
สถานภาพ พบวาทรัพยากร 6 ประเภท มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ  
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บทความวิจัย งานแปล รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ วิทยานิพนธ  สารนิพนธ/ศิลปะ
นิพนธ และผลงาน/โครงการนักศึกษา แตไมพบความแตกตางเม่ือจําแนกตามคณะ/หนวยงานท่ีสังกัด 

ดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมากเม่ือพิจารณา
เปนรายหัวขอ พบวา  

1) การจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลักมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับมาก คือ จัดตามชื่อสาขาวิชา เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของ
ระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามสถานภาพ พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ท้ังในภาพรวมและขอยอย 1 ขอ คือ จัด
ตามชวงปท่ีพิมพ เม่ือจําแนกตามคณะ/หนวยงานท่ีสังกัดพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในภาพรวมของหัวขอการจัดกลุมขอมูลในหนาจอหลัก  

2) แบงหมวดหมูทางเลือก Browse มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับ
ความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามสถานภาพ พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และปท่ีผลิตผลงาน จาก
การศึกษาจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05  คือ ชื่อเรื่องและปท่ีผลิตผลงาน  

3 )การสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคนมีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงท่ีสุดในระดับมาก คือ คนแบบท่ัวไป (Basic search) เม่ือวิเคราะหคาเอฟ เพ่ือทดสอบความ
แตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตาม
สถานภาพและจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

4) การแสดงผลการสืบคนขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในหนาจอ มีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือศึกษาจําแนกออกเปนหนาจอการแสดงผลแบบสั้นและแบบสมบูรณ  
พบวาขอคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดในระดับมากท่ีสุด คือ ชื่อเรื่อง เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตาง
ของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามสถานภาพ 
พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือ ชื่อเรื่อง ในหนาจอการ
แสดงผลแบบยอ เม่ือวิเคราะหคาเอฟจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในหนาจอการแสดงผลแบบยอ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง/เจาของ
ผลงาน ลักษณะ เชน สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ และรหัส เชน ISBN ISSN URL ในหนาจอการ
แสดงผลแบบสมบูรณ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน สํานักพิมพ/หนวยงานท่ีพิมพเผยแพร 
รูปแบบของการนําเสนอขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ แหลงท่ีมาของทรัพยากรสารสนเทศ 

ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์   มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
วิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ์จําแนกตามสถานภาพ พบวาขอท่ีมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 1 คู คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย
แตเม่ือวิเคราะหคาเอฟจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  
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เม่ือพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวา 
1) วิธีการนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 

เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจําแนกตามสถานภาพและจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

2) ผูใชและสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง สิทธิในการเขาใชจําแนกตามประเภทผูใช ดังนี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหา
ฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอก  มหาวิทยาลัยผานระบบ VPN โดยไมมี
การกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม บุคคลภายนอกขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ
สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงาน  ภายใน
เครือขายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม เม่ือวิเคราะห
คาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในหัวขอหัวความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัลจําแนกตาม
สถานภาพ พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ สิทธิของ
บุคคลภายนอกในการเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเม่ือใชงาน
ภายในเครือขายมหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม  เม่ือศึกษาจําแนก
ตามคณะ/หนวยงานพบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับ
เต็มเม่ือใชงานภายในเครือขายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหา
ฉบับเต็ม 

3) สิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง จําแนกตาม
ประเภทผูใช ดังนี้ คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ อาน พิมพ 
และดาวนโหลดได บุคคลภายนอก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมาก คือ อานไดอยางเดียว เม่ือวิเคราะหคา
เอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจําแนกตามสถานภาพและจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4) การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ  มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา เม่ือ
วิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวขอหัวความตองการหัวขอผูใชและสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัล
จําแนกตามสถานภาพ พบวาขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ การ
แสดงสิทธิ์แบบอ่ืน ๆ  เม่ือวิเคราะหคาเอฟจําแนกตามคณะ/หนวยงาน พบวาไมมีขอท่ีมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือวิเคราะหคา
เอฟ เพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจําแนกตามสถานภาพและจําแนกตามคณะวิชาพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05    
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เม่ือพิจารณาเปนรายหัวขอพบวา   
1) งานท่ีแสดงอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับ

มาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามสถานภาพและจําแนกตามคณะ/หนวยงานพบวาไมมีขอท่ีมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2) ฟงกชันการแสดงขอมูลอ่ืน ๆ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยใน
ระดับมากสูงสุด คือ รายการขอมูลใหม เม่ือวิเคราะหคาเอฟเพ่ือทดสอบความแตกตางของระดับความ
ตองการตอรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร จําแนกตามสถานภาพและจําแนกตาม
คณะ/หนวยงาน พบวาไมมีขอท่ีมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ดานความตองการในการจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวากลุม
ตัวอยางของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นวาควรจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รอยละ 91.4 

 
2. รูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

จากการพัฒนารูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผูวิจัยได
รูปแบบจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณ และการแจกแบบสอบถาม มา
สรางเปนรูปแบบเรียกวา “CREATION Model”  มีองคประกอบยอย ไดแก  

1) เนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล (C= content of Silpakorn University 
Repository) โดยจัดเก็บผลงานท่ีจัดทําโดยประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ประกอบดวย
อาจารย นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เฉพาะผลงานท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการ โดยจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบไฟลดิจิทัล  ประเภทผลงานทางวิชาการท่ีจัดเก็บคือ หนังสือ ตํารา 
วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ ศิลปนิพนธรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และวารสารของหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย  และมีการสะสมเพ่ิมพูนผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่องและเก็บรักษาเอกสารดิจิทัล
ใหคงอยูระยะยาว 

2) การคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and results) กําหนดใหมีทางเลือก
สืบคนข้ันพ้ืนฐาน (Basic search) การสืบคนข้ันสูงโดยใชตรรกบูลีน (Advance search) การสืบคน 
Browse ซ่ึงแบงตาม ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คําสําคัญชื่อบุคคล ชื่อคณะวิชา/หนวยงาน แบงชุมชนใน
หนาจอหลักแบงตามสาขาวิชาและภาควิชา ใชมาตรฐานการลงรายการ Dublin Core Metadata 
การแสดงผลการสืบคนแบบยอ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน และสาระสังเขป การ
แสดงผลการสืบคนแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ของ 
Dublin Core Metadata จํานวน  15 องคประกอบ และองคประกอบยอยเพ่ิมเติมสําหรับ
วิ ท ย านิ พน ธ / ส า ร นิ พน ธ  ไ ด แ ก  Degree name, Degree level, Degree Discipline แล ะ 
Degree.grantor 
และมีการแสดงรายการขอมูลใหม 

3) การกําหนดสิทธิ์ โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= 
Authorization by Owner Rights and Silpakorn University Community) โดยมีการเผยแพร
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม ซ่ึงเจาของผลงาน
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ทางวิชาการเปนผูกําหนดระดับการเขาถึงเอกสารของผูใช เจาของผลงานทางวิชาการและหอสมุดเปน
ผูนําเขาผลงานทางวิชาการเขาสูคลังปญญา และมีการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศดวยลายน้ํา
ดิจิทัลแบบมองเห็นดวยตาเปลา 

4) เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา (T=Technology for Repository)  โดย
การใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  (Virtual Server) ท่ีมีประสิทธิภาพ และโปรแกรมมีการ
ออกแบบสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรท่ียืดหยุน สามารถปรับเพ่ิมหนวยขอมูลไดตามตองการ รองรับ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รองรับมาตรฐาน  OAI-PMH และสามารถคนหาเอกสารฉบับเต็ม
โดยใช Google ได และมีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถกําหนดชื่อ รหัสผาน และสิทธิ์ใหกับ
ผูใชงานในการเขาใชระบบ 

5) อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) โดย
จัดเก็บผลงานทางวิชาการและการสรางสรรคทางดานศิลปะ การออกแบบ และโบราณคดี ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และงานอันมีเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน มีภาพ
ผลงานศิลปะ ชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

6) การเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access) ผูใชทุกประเภทสามารถเขาถึงสารสนเทศ
ทางวิชาการไดโดยเสรีไมตองลงทะเบียนเปนสมาชิกจากทุกสถานท่ีผานอินเทอรเน็ตอันเปนชองทาง
เผยแพรองคความรู ผูใชสามารถเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวนโหลดไดโดยไมเสีย
คาใชจาย แตตองอางอิงแหลงท่ีมาและใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น นอกจากนี้ยังทําใหวรรณกรรมท่ีไมมี
การตีพิมพหรือเผยแพรในวงจํากัด (Grey literature) สามารถเขาถึงไดโดยเสรี ถือเปนการแบงปน
ความรูและทรัพยากรสารสนเทศรวมกันสามารถนําไปตอยอดองคความรู ไดรวดเร็ว  

7) ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn 
University Community) มีการศึกษาความตองการของประชาคมกอนการดําเนินการพัฒนาคลัง
ปญญา นําผลความตองการของประชาคมมากําหนดรูปแบบฐานขอมูลคลังปญญา มีการประเมินผล
ความพึงพอใจประชาคมตอฐานขอมูลคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึน และนําผลการประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาคมมาปรับปรุงคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของประชาคม 

จากรางรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผูวิจัยได
ดําเนินการสงรูปแบบใหดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ  ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากรจํานวน 5 
คน ประเมินและรับรองความเหมาะสมของรูปแบบพบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากท่ีสุด คือดานอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University)  รองลงมา คือ ดานเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสําหรับคลังปญญา (T=Technology for Repository) และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดในระดับ
มากคือ ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (A= Authorization 
by Owner Rights and Silpakorn University Community)  

การดําเนินการพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะผูวิจัยนํารางรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีสังเคราะห

ข้ึนไปพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดนโยบายและโครงสรางคลังปญญา 
ตามรูปแบบ “CREATION Model”   สวนประกอบของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร มี
ดังนี้  
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1) สวนของผูใชคลังปญญาดิจิทัล   แบงออกเปน  2 กลุม คือ 
ผูใชคลังปญญา คือผูท่ีตองการใชคลังปญญาเพ่ือคนหาผลงานทางวิชาการ แบงเปน 

สมาชิกชุมชนศิลปากร ไดแก อาจารย บุคลากรหรือพนักงาน และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีสิทธิ์ในการเขาถึงระบบ คือ การสืบคนขอมูล การเขาถึงเอกสารฉบับเต็มซ่ึงเปนไปท่ีเจาของผลงาน
ระบุไว การสมัครสมาชิกเพ่ือการเขาใช การเปลี่ยนรหัสผาน การนําผลงานทางวิชาการเขาสูคลัง
ปญญา  และบุคคลภายนอกมีสิทธิ์ใชคลังปญญาเพ่ือการสืบคนขอมูล และการเขาถึงเอกสารฉบับเต็ม
ซ่ึงสิทธิ์ในการเขาถึงเปนไปท่ีเจาของผลงานระบุไว 

ผูดูแลระบบ ไดแก บุคลากรหรือพนักงานเปนผูรับผิดชอบคลังปญญา มีสิทธิ์ในการเขาถึง
ระบบ ดังนี้ คือ การสืบคนขอมูล  ระบบสมาชิกเพ่ือการเขาใช การเปลี่ยนรหัสผาน การเพ่ิมสมาชิก  
การแกไขขอมูลสมาชิก การลบสมาชิก การดูรายละเอียดสมาชิก ระบบการจัดการคลังปญญา และ
ระบบการจัดการหนาเว็บเพจ 

2) สวนของหนาจอ การออแบบหนาจอ มีดังนี้ 
- หนาจอแรกของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนหนาจอแสดงเมนู

หลัก แบงกลุมเนื้อหา เปน 4 กลุม ไดแก ชีวประวัติศิลปน (Artist Biography) นักวิชาการ มศก. (SU 
intellectual) วารสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ (SU Journal) และชุมชน 
(Communities in DSpace) รวมท้ังสวนการสืบคน ซ่ึงแบงเปน การสืบคนดวยเมนู Search การ
สืบคนดวยเมนู Advanced Search และการสืบคนดวยเมนู  Browse 

- ชีวประวัติศิลปน (Artist Biography) เปนการรวบรวมเฉพาะชีวประวัติของศิลปน
ท่ีเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร การสืบคนสามารถสืบคนได 3 วิธี คือ การพิมพชื่อศิลปนในชอง 
Enter Name for search การคลิกท่ีภาพศิลปน และการคลิกเลือกท่ีความชํานาญ ซ่ึงแบงเปน 
จิตรกรรม ทฤษฎีศิลป ทัศนศิลป ประติมากรรม ภาพพิมพ ศิลปะไทย และสื่อผสม 

- นักวิชาการ มศก. เปนการรวบรวมรายชื่อนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
สังกัดคณะวิชา/หนวยงานท่ีตั้ง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ท่ีผลิตผลงานทางวิชาการ การ
สืบคนสามารถสืบคนได 2 วิธี คือ การพิมพชื่อนักวิชาการในชอง Enter Name for search และการ
คลิกท่ีภาพนักวิชาการ 

- วารสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ (SU Journal) เปนการ
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซตวารสารแตละชื่อ 

- ชุมชน (Communities in DSpace) แบงตามภาควิชา/สาขาวิชา ประกอบดวย
หนาจอการนําเขาขอมูลผลงานทางวิชาการ เพ่ือกรอกเมทาดาทาหรือขอมูลท่ีบรรยายทรัพยากร
ประเภทตาง ๆ ท่ีตองการนําเขา ตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ของ 
Dublin Core Metadata ผลงานทางวิชาการในคลังปญญาดิจิทัล ไดแก หนังสือ 23 รายการ ตํารา 4 
รายการ วิทยานิพนธ 198 รายการ สารนิพนธ / ศิลปะนิพนธ 60 รายการ รายงานการวิจัย 7 รายการ 
บทความทางวิชาการ 74 รายการ และผลงานศิลปะ 119 รายการ หนาจอการแสดงผลการสืบคน
แบบยอประกอบดวย ชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน หัวเรื่อง/คําสําคัญ  และสาระสังเขป หนาจอ
การแสดงผลการสืบคนแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ของ 
Dublin Core Metadata จํานวน  15 องคประกอบ และองคประกอบยอยเพ่ิมเติมสําหรับ
วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
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การประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน  5 คนประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการคลังปญญา จํานวน  3 คน 
และผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ จํานวน  2 คน  พบวาผูทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานมีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  คือ ดานความ
สะดวกในการใชงาน 

3. ผลการทดลองเปนการวิจัย (Research :R2) ทดลองใช (Implementation : I)  
   คณะวิจัยไดอบรมใหความรูเก่ียวกับคลังปญญาและคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบ CREATION model  ผูเขารับการอบรมสวนใหญเปนนักศึกษา
ปริญญาตรี รอยละ 40.0 รองลงมา คือ นักศึกษาปริญญาโท/เอก รอยละ 28.9 โดยสวนใหญสังกัด
คณะโบราณคดี รอยละ 35.6 รองลงมา คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ รอยละ 22.2 
จากการศึกษาดานกระบวนการจัดอบรมพบวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยในระดับดีมากสูงสุด คือ การชวยเหลือ/การอํานวยความสะดวก ดานความรูท่ีไดรับจากการ
อบรมพบวาคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายขอยอยพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ในระดับดีมากสูงสุด คือสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการคนหาขอมูลจากคลังปญญาดิจิทัล จาก
การสอบถามถึงระดับความรูและความเขาใจ พบวาความรูและความเขาใจกอนการอบรมของ
ผูเขารวมการอบรมมีคาเฉลี่ยในระดับพอใช สวนความรูและความเขาใจหลังการอบรมมีคาเฉลี่ยใน
ระดับดี ดานประโยชนท่ีไดรับจากการอบรม 

4. ผลการพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation :E) เปนการ
ประเมินผลการใชรูปแบบ “CREATION  model” ท่ีนําไปใชในการพัฒนาคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดวยวิธีการประเมินผลการใชและความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกลุมท่ีศึกษาเปนผูท่ีเขารวมการอบรมในข้ันตอนท่ี  3 จํานวน 45 คน  
พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนนักศึกษาปริญญาตรี รอยละ 40.0 รองลงมา คือ นักศึกษาปริญญา
โท/เอก รอยละ 28.9 โดยสวนใหญสังกัดคณะโบราณคดี รอยละ 35.6 รองลงมา คือ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ รอยละ 22.2 จากการศึกษาการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซ่ึงเปนการศึกษาความตองการใชคลังปญญาดิจิทัลท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบ CREATION 
Model เฉพาะในดานประเภทของผลงานทางวิชาการ วิธีการสืบคนท่ีตองการใช  ทางเลือกท่ีตองการ
ใชในการสืบคนโดยใช Browse  และประโยชนในการใชคลังปญญา หลังจากการฝกอบรมเรื่องคลัง
ปญญาดิจิทัล ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยมีความตองการใชในภาพรวมในระดับมาก 
โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสืบคนและการใชทางเลือกในการสืบคันดวย Browse เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวาดานประเภทของผลงานวิชาการขอทีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ รายงานการ
วิจัย ดานการสืบคนขอทีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ สืบคนโดยใชทางเลือก Basic Search ดาน
การใชทางเลือกในการสืบคันดวย Browse ขอทีมีคาเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือทางเลือก 
Subjects/Keyword  ดานประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีตองการนําไปใชประโยชนขอท่ีมีคาเฉลี่ย
ในระดับมากท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอมูลจากผลงานทางวิชาการ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ ดานความตองการของ
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ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร    

ดังนั้นจากผลการประเมินผลการใชและความพึงพอใจในการใชคลังปญญาดิจิ ทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ี
เรียกวา CREATION model  ซ่ึงมีคาเฉลี่ยมีความตองการใชในภาพรวมในระดับมาก และคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมในระดับมาก จึงเปนไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยคือการประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยูในระดับมาก 

 
ขอเสนอแนะ 

คณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะการวิจัยแบงออกเปน 1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) ขอเสนอแนะ
ในการนําผลการวิจัยไปใช ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากผลการวิจัยดานแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดทําในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย

ท้ังจากการสัมภาษณบุคลากรของหนวยงานท่ีมีการทําคลังปญญามหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวามีความคิดเห็นสอดคลองกันในแงท่ีผูบริหารมหาวิทยาลัยควรให
ความสําคัญตอการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยกําหนดเปนนโยบายใหหนวยงานตาง ๆ สงผลงาน
เขารวมในคลังปญญา ดังนั้นจึงควรมีการนําเสนอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยวิทยาลัยตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย และผลักดันใหมีขอกําหนดใหอาจารย/ผูทําวิจัย
จัดสงผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา 

2.จากผลการวิจัยดานแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดทําในการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย
จากการสัมภาษณบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรพบวามีขอเสนอแนะดานงบประมาณคือ ควร
กําหนดงบประมาณสําหรับการจัดทําคลังปญญา ดังนั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการจัดทําคลังปญญาอยางตอเนื่อง เชน งบประมาณดานการจัดหาฮารดแวรท่ีจะ
รองรับจํานวนทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลท่ีเพ่ิมข้ึน งบประมาณดานการพัฒนาโปรแกรมใหมี
ประสิทธิภาพในการสืบคนภาษาไทย เปนตน 

2. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบวาความพึงพอใจท่ีมีตอการใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ศิลปากรในภาพรวมแมจะอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงเปนดานท่ีผูเชี่ยวชาญดานคลังปญญาท่ีรับรองรูปแบบ
CREATION model มีความคิดเห็นวาเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด แสดงวาในดานรูปแบบมีความ
เหมาะสมแตขนาดของภาพและขอมูลไมเพียงพอตอความตองการของผูใชตามผลการวิจัยท่ีพบ ใน
ตารางท่ี 88 ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาและปรับปรุงขอมูลใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวาการจัดหมวดหมูผลงานทางวิชาการตรงตามความตองการมี
คาเฉลี่ยตํ่าสุดในดานเนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล จึงควรกําหนดการจัดหมวดหมูใหเหมาะสม
ตรงกับตองการของผูใชและใชงานงายมากข้ึน 
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3. จากผลการวิจัยท่ีพบวาการแสดงผลการสืบคนแบบยอ มีคาเฉลี่ยต่ําสุดในดานการคน
คืนและการแสดงผล จึงควรเพ่ิมเติมขอมูลในการแสดงผลการสืบคนแบบยอใหมีขอมูลมากข้ึน และ
ปรับแตงการจัดวางขอความรายการเมทาดาทาใหอานงาย ใชสะดวกข้ึน 

4. ควรมีการพัฒนาหนาจอนักวิชาการ มศก. ใหแสดงขอมูลเก่ียวกับผลงานทางวิชาการ
ของแตละคน เพ่ือใหผูใชคลังปญญาดิจิทัลสามารถเขาถึงเนื้อหาฉบบเต็มไดโดยสะดวกรวดเร็ว 

5. การนํารูปแบบ CREATION model  ไปใชกับหนวยงานอ่ืน ควรปรับเปลี่ยนดาน         
อัตลักษณใหเหมาะสมกับหนวยงานท่ีนําไปใช 

6. หนวยงานหรือสถาบันท่ีตองการพัฒนาคลังปญญาสถาบัน ควรกําหนดนโยบายการ
จัดการคลังจัดเก็บผลงานทางวิชาการไวอยางชัดเจนตั้งแตแรกเริ่ม เพ่ือใหเปนแนวทางการปฏิบัติท่ี
ถูกตองและชัดเจน  

7. ควรมีการประชาสัมพันธคลังปญญามหาวิทยาลัยหลังจากการพัฒนาระยะหนึ่ง เพ่ือให
ผูใชทราบวามีฐานขอมูลฉบับเต็มผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย กอใหเกิดการใชงาน การสะสม
เพ่ิมพูน และเผยแพรผลงานของคณาจารยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการสารสนเทศดิจิทัลดานศิลปะและโบราณคดีใน
หนวยงานภาครัฐ/เอกชน เชน พิพิธภัณฑ หอศิลป เปนตน เพ่ือนําผลมาใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานดานการจัดการสารสนเทศดิจิทัลดานศิลปะและโบราณคดี ซ่ึงมีรูปแบบผลงานและ
แฟมขอมูลดิจิทัลท่ีหลากหลายและใชพ้ืนท่ีขนาดใหญเพ่ือการจัดเก็บไฟลในฐานขอมูลและการ
นําเสนอผลการสืบคนท่ีตรงกับความตองการของผูใช 

2. การพัฒนาคลังปญญาเฉพาะสาขาวิชา เพ่ือเก็บรวบรวมและเผยแพรผลงานทาง
วิชาการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
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 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
3. ดร. ศศิธร ติณะมาศ   ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักหอสมุดฝายวิชาการ  
 สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยนเรศวร 
4. นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ  ตําแหนง บรรณารักษ (ชํานาญการ) ประธานคณะทํางาน CUIR  
 คลังปญญาเพ่ือประเทศไทย สํานักงานวิทยทรัพยากร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
5. นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัย 
 หัวเฉียวพระเกียรติ 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานคลังปญญา 

1. ศ.ญาณวิทย กุญแจทอง  ตําแหนง คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
2. รศ.ไชยยศ อิษฎวรพันธุ  ตําแหนง อาจารย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 
3. ผศ. ดร. พิมพรําไพ เปรมสมิทธ  ตําแหนง อาจารย ภาควิชาบรรณารักษศาสตร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง  ตําแหนง รองคณบดีกํากับดูแลงานวิจัย คณะศิลปศาสตร  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
5. นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ  ตําแหนง บรรณารักษ (ชํานาญการ) ประธานคณะทํางาน CUIR  
 คลังปญญาเพ่ือประเทศไทย สํานักงานวิทยทรัพยากร  
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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รายช่ือผูใหสัมภาษณการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 

ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
1 นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ ประธานคณะทํางาน CUIR คลังปญญาเพ่ือประเทศ

ไทย สํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

2 นายชัยวิทย รติมงคลรักษ เจาหนาท่ีวิเคราะหระบบ สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3 วสันต สุขสิทธ ิ นักเอกสารสนเทศ  สํานักงานวิทยทรัพยากร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. นางอังคณา อินทรพาณิชย รองผูอํานวยการฝายวิชาการ หอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5. นางสาวศศิธร วงศโพธิสาร หัวหนาฝายคลังความรู หอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6. นางสาวิตรี บุญปาลิต หัวหนางานเผยแพรผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย. 
หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 

7. นายวนาพล แชมสุขี นักวิชาการคอมพิวเตอร หอสมุดและคลังความรู
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8. อาจารยสาโรช เมาลานนท ผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง. สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

9. นายกมลพัชร พลรบ นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  

10. นางสาวปภาดา นอยคํายาง บรรณารักษงานวิเคราะหและสรางฐานขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

11. นางสาวจันทรเพ็ญ จุยจงรักษ บรรณารักษฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ. ศูนย
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทค 
โนโลยีสุรนาร ี

12. นางดวงใจ กาญจนศิลป หัวหนาฝายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศูนยบรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

13. นายบดินทร ยางราชย เจาหนาท่ีวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร 
ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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รายช่ือผูใหสัมภาษณการจัดการผลงานทางวิชาการ 
ของคณะวิชา/หนวยงานท่ีตั้งอยูในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

1 อาจารยโอชนา พูลทองดีวัฒนา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

2 นายรัชภูมิ ทองสําราญ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 

3 รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ดานกิตติกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

4. ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

5. ผศ. ชวลิต ขาวเขียว คณะโบราณคดี 

6. นางสาวลัยภรณ เสง่ียมจิตต คณะโบราณคดี 

7. อาจารย ดร.ธนาทร เจียรกุล คณะมัณฑนศิลป 

8. นางปนัดดา เจริญนิติกุล คณะมัณฑนศิลป 

9. นางจรินทร คิดหมาย หอสมุดสาขา วังทาพระ 

10. นางสาวเชาวลี เชิญขวัญแกว หอสมุดสาขา วังทาพระ 

11. รศ. ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ บัณฑิตวิทยาลัย 

12. นางสาวชนาธิป จิตตะเสว ี บัณฑิตวิทยาลัย 

13. อาจารย ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท หอศิลป 

14. นางสาวเมธาวี กิตติอาภรณ หอศิลป 

15. นางสาวศรีสอางค บุณยกิตติโกศล กองกิจการนักศึกษา 

16. นางสาวสุจิตรา จับใจ กองกิจการนักศึกษา 

17. นางสาวอุษา  รุงเรืองวิจิตร กองบริการการศึกษา 
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รายช่ือผูเขาอบรมการทดลองใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
1 นางสาวกุลจิรา นอยพงษ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
2 นางสาววิมลพร นอยสังข คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
3 นางสาวกรกต ธัชศฤงคารสกุล คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
4. นางสาวสุวรรณา เท่ียงนาดอน คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
5. นายภูมินทรจังอินทร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
6. นายชิษณุพงศ รุจิโรจนวรางกูร คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
7. นายศรัญ กลิ่นสุคนธ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
8. นางสาววัชรี อารีย กองบริการการศึกษา 
9. นางสาววิชุดา นรนิทรนอก กองบริการการศึกษา 
10. นางสาวพรทิพย สมฤทธิ์ หอสมุดสาขา วังทาพระ 
11. นางสาวชลดา พันธุภักดีดิศกุล หอศิลป 
12 นางสาวเมธาวี กิตติภรณพล หอศิลป 
13 นางสาวปณฑชนิต สาธร คณะมัณฑนศิลป 
14 นายณัฐวัตร สุพรรษกูล คณะมัณฑนศิลป 
15 นายโตนาวัฒน ศรีสาย คณะมัณฑนศิลป 

 

รายช่ือผูเขาอบรมการทดลองใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
1 นางสาวนัฐกานต ภูรุงฤทธิ ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภามพิมพ 
2 นายปฏิมา นาคบังเกิด คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภามพิมพ 
3 นายกัมปนาท โคตรแท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภามพิมพ 
4. นายธีรรักษ พิบูลศิริ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภามพิมพ 
5. นายพีรพงษ วงษทวี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภามพิมพ 
6. นายภัทรภูมิ บุญรัตนวิรัตน คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภามพิมพ 
7. นายพีรพล จนัทรเทพ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภามพิมพ 
8. นางสาวชุติมา โสดามรรค คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภามพิมพ 
9. นายสุธี คุณาวิชยานนท คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภามพิมพ 
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รายช่ือผูเขาอบรมการทดลองใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ 2561 (ตอ) 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 

10. นางสาวโอชนา พูลทองดีวัฒนา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภามพิมพ 
11. นางสาวนงนภัส ศรีสุข คณะมัณฑนศิลป 
12 นางสาวสุธาสินี วาจนะวินิต คณะมัณฑนศิลป 
13 นางสาวสุจิตรา จับใจ กองกิจการการศึกษา 
14 นางสาวชลทิพย แยมประณีต คณะโบราณคดี 
15 นางสาวลิปการ สมันนุย คณะโบราณคดี 

 
รายช่ือผูเขาอบรมการทดลองใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วันท่ี 9 มีนาคม 2561 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล หนวยงาน 
1 นางจันทรฉาย แสงทองศรี หอสมุดสาขาวังทาพระ 
2 นางสาวอุษา รุงเรืองวิจิตร กองบริการการศึกษา 
3 นางสาวชนัญชิตา กิจโน คณะโบราณคดี 
4. นางสาวศศิธร ฟกเขียว คณะโบราณคดี 
5. นางสาวจิติมา หลักบุญ คณะโบราณคดี 
6. นางสาวพรพิณ โพธวิัฒน คณะโบราณคดี 
7. นางสาวกวินธิดา ฤทธืปญญส คณะโบราณคดี 
8. นางสาวพิมพนารา ปกรณศิริกุล คณะโบราณคดี 
9. นางสาวยลดา สระแกว คณะโบราณคดี 
10. นางสาววสพา ศรีสุขวงศ คณะโบราณคดี 
11. นางสาวภาวินี ไขหน ู คณะโบราณคดี 
12 นางสาวทัพพทิวัตถ แสงดี คณะโบราณคดี 
13 นางสาวภานิต ปาจนัทร คณะโบราณคดี 
14 นางสาวภัทรพิมล ศรีพรหม คณะโบราณคดี 
15 นางสาวปยภรณ วันสุข คณะโบราณคดี 

 
 
 
  
 



แบบบันทึกการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 

 
ท่ี คณะ/หนวยงาน นโยบาย การวางแผนการใช สถานท่ีจัดเก็บ ระบบการจัดเก็บ ผูรับผิดชอบ 

มี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี มี(รปูแบบ
การเก็บ) 

ไมมี มี  
(จํานวนคน) 

ไมมี 

1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ  

          

2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร             
3 คณะโบราณคดี           
4 คณะมัณฑนศิลป           
5 หอสมุดสาขา วังทาพระ           
6 บัณฑิตวิทยาลัย           
7 หอศิลป           
8 กองกิจการนักศึกษา           
9 กองบริการการศึกษา                  
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แบบบันทึกการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 
 

ท่ี คณะ/หนวยงาน ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ    
2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร     
3 คณะโบราณคดี   

4 คณะมัณฑนศิลป   

5 หอสมุดสาขา วังทาพระ   

6 บัณฑิตวิทยาลัย   
7 หอศิลป   

8 กองกิจการนักศึกษา   

9 กองบริการการศึกษา          
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
สําหรับผูบริหารหองสมุดท่ีมีการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย 

เรื่องการพัฒนาและจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
--------------------------------------- 

คําช้ีแจง 

 แบบสัมภาษณนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสัมภาษณผูบริหารหองสมุดท่ีมีการจัดทําคลังปญญา

มหาวิทยาลัยในหองสมุดมหาวิทยาลัยท่ีไปศึกษาดูงาน เก่ียวกับการจัดการคลังปญญาภายในหองสมุด 

แบงออกเปน  2 ตอน ไดแก 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 
ตอนท่ี 2 การจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 

  

คํานิยาม 

คลังปญญาปญญามหาวิทยาลัย หมายถึงแหลงรวบรวมสารสนเทศดิจิทัล ซ่ึงเปนผลผลิตทาง

ปญญาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เชน เอกสารการสอน เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

บทความทางวิชาการ รายงาน เปนตน มีการสงวนรักษา และการจัดการท่ีเปนมาตรฐาน ผูใชสามารถ

เขาถึงและใชประโยชนจากผลงานอยางกวางขวาง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

ชือ่ผูใหสัมภาษณ .................................................................................................................................... 

ชือ่หองสมุด....................................................มหาวิทยาลัย.................................................................... 

ตําแหนง.................................................................................................................................................. 

วันเดอืนป ท่ีสัมภาษณ............................................................................................................................ 

เริ่มการสัมภาษณเวลา..............................................น.  จบการสัมภาษณ .........................................น. 

ตอนท่ี 2 การจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 

1. หนวยงานของทานมีนโยบายการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยอยางไร 

2. หนวยงานของทานจัดสรรงบประมาณในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 2560  

   เปนเงินจํานวนเทาไหร ใชงบประมาณในการพัฒนาดานใดมากท่ีสุด มีแหลงงบประมาณท่ีไดจากท่ี 

   ใด และมีการจัดสรรงบประมาณใหอยางตอเนื่องหรือไม 

3. หนวยงานของทานมีบุคลากรผูรับผิดชอบจํานวนเทาใด สังกัดฝายงานใด รับผิดชอบงานใด และมี 

   การเตรียมความพรอมของบุคลากรท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางไร  

4. ทานคิดวาทรัพยากรใด (เชน เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล) เปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาและการ   

   จัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. ในการบริหารจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยทานพบปญหาใดบางและมีวิธีการในการแกไขปญหา 

   อยางไร 

6. ทานมีแนวทางการพัฒนาและจัดการคลังปญญามหาวิยาลัยในอนาคตอยางไร 

7. ทานคิดวาแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) สําหรับการจัดการคลังปญญาควรมีวิธีการอยางไร 

8. ทานมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยเพ่ิมเติมอีกหรือไม  

   อยางไร 
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย  
สําหรับผูปฏิบัติงานการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยในหอสมุด 

ท่ีมีการจัดทําคลังปญญามหาวิทยาลัย 
เรื่องการพัฒนาและจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

--------------------------------------- 
คําช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสัมภาษณผูปฏิบัติงานซ่ึงทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการคลัง
ปญญามหาวิทยาลัยในหอสมุด แบงออกเปน  3 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 การจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
 ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
 

คํานิยาม 
คลังปญญามหาวิทยาลัย หมายถึงแหลงรวบรวมสารสนเทศดิจิทัล ซ่ึงเปนผลผลิตทางปญญา

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เชน เอกสารการสอน เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ/สารนิพนธ บทความ
ทางวิชาการ รายงาน เปนตน มีการสงวนรักษา และการจัดการท่ีเปนมาตรฐาน ผูใชสามารถเขาถึง
และใชประโยชนจากผลงานอยางกวางขวาง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

ชื่อผูใหสัมภาษณ..................................................................................................................................... 
ชือ่หองสมุด...............................................................มหาวิทยาลัย......................................................... 
ตําแหนง.................................................................................................................................................. 
หนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย
................................................................................................................................................................ 
ระยะเวลาท่ีรับผิดชอบหนาท่ีในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย.......................ป....................เดือน 

 
ตอนท่ี 2 การจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
1. หนวยงานของทานมีระบบและโครงสรางในการดําเนินงานคลังปญญามหาวิทยาลัยอยางไร 
2. ทรัพยากรสารสนเทศท่ีนํามาจัดเก็บมีประเภทใดบาง นํามาจัดเก็บในรูปแบบใดบาง (เชน 
บรรณานุกรม  สาระสังเขป เอกสารฉบับเต็ม) และจัดเก็บเปนไฟลในรูปแบบใด (เชน pdf, doc, 
mp3, mp4, jpg, gif, rar) 
3. หนวยงานของทานใชโปรแกรมใดบางในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย  

3.1 โปรแกรมการจัดการระบบขอมูลคลังปญญามหาวิทยาลัย ชื่อโปรแกรม เหตุผลท่ีเลือกใช
และมีสวนท่ีพัฒนาเพ่ิมเติมหรือไม 

3.2 โปรแกรมท่ีใชในการจัดการทรัพยากรดิจิทัล  
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3.2.1 โปรแกรมท่ีใชในการแปลงทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ (เอกสาร ภาพ เสียง 
วีดิทัศน)  

3.2.2 โปรแกรมท่ีใชในการตกแตงภาพ/วิดีโอ 
3.2.3 โปรแกรมท่ีใชในการตัดแตงไฟลวิดีโอ 
3.2.4 โปรแกรมท่ีใชในการรูจําอักขระทางภาพ – OCR              
3.2.5 โปรแกรมอ่ืน ๆ  

4. ฮารดแวรท่ีทานใชจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยมีอะไรบาง 
4.1 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลมีแบบใดบาง 
4.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายเปนแบบใด 
4.3 ระบบปฏิบัติการท่ีใชคืออะไร 
4.4 เครื่องแสกนเนอรมีแบบใดบาง 
4.5 อุปกรณเก็บรักษาขอมูลคืออะไร 
4.6 อุปกรณอ่ืน ๆ ไดแกอะไรบาง  

5. หนวยงานของทานมีข้ันตอนและวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอยางไร 
6. หนวยงานของทานใชมาตรฐานเมทาดาทาใดในการลงรายการทรัพยากรสารนิเทศ และ

ผูรับผิดชอบในการลงรายการสังกัดฝาย/งานใด 
6.1. เมทาดาทาท่ีใชในการลงรายการและเหตุผลท่ีเลือกใช 
6.2 ผูรับผิดชอบในการลงเมทาดาตา  

7. หนวยงานของทานมีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงของผูปฏิบัติงานไวก่ีประเภท และมีวิธีการเขาถึง
อยางไรบาง 

8. หนวยงานของทานกําหนดประเภทของผูใชบริการไวก่ีประเภทและมีการกําหนดสิทธิ์การเขาถึง 
ทรัพยากรสารนิเทศอยางไรในผูใชบริการแตละประเภท  

9. หนวยงานของทานแบงหมวดหมูการสืบคนขอมูลเปนก่ีประเภท อะไรบาง 
10. เม่ือผู ใชสืบคนขอมูลไดตามตองการเรียบรอยแลว ในหนาจอแสดงผลการสืบคนขอมูล

ประกอบดวยขอมูลอะไรบาง 
11. หนวยงานของทานกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มของผูใชบริการอยางไร 
12. หนวยงานของทานมีวิธีการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศหรือไม อยางไร 
13. หนวยงานของทานมีวิธีการสํารองขอมูลอยางไรและทําการสํารองขอมูลบอยแคไหน  
14. อัตราการสะสมเพ่ิมพูนของทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ในคลังปญญามหาวิทยาลัยในแตลปมีมาก

นอยเพียงใด 
15. หนวยงานของทานมีวิธีการประชาสัมพันธคลังปญญาอยางไรบาง  
16. ทานคิดวาแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) สําหรับการจัดการคลังปญญาควรมีวิธีการอยางไร 
ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัย 
   1. ปญหาท่ีทานพบในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ไดแก ดานนโยบาย  ดาน
งบประมาณ ดานบุคลากร ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบริการ ดาน
ความรวมมือของ เจาของผลงาน อยางไรบาง 
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2. ทานมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการจัดการคลังปญญามหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ ไดแก ดานนโยบาย  
ดาน งบประมาณ ดานบุคลากร ดานทรัพยากรสารสนเทศ  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานบริการ 
ดานความรวมมือของเจาของผลงาน หรือไม อยางไรบาง 
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
สําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานการจัดการผลงานทางวิชาการในคณะวิชา/หนวยงาน 

ชุดท่ี  1 เรื่องสภาพการจัดการผลงานทางวิชาการ 
--------------------------------------- 

คําช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสัมภาษณผูบริหารของคณะวิชา/หนวยงานและผูปฏิบัติงานท่ี
ทําหนาท่ีจัดเก็บผลงานทางวิชาการในคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เก่ียวกับ
สภาพการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ แบงออกเปน  2 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 การจัดเก็บผลงานทางวิชาการในคณะวิชา/หนวยงาน 
  
คํานิยาม 

ผลงานทางวิชาการ หมายถึงเอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ ครอบคลุม
เนื้อหาสาระของวิชา หรือเปนสวนหนึ่ งของวิชาหรือของหลักสูตรก็ได ท่ีสะทอนใหเห็นถึง
ความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ไดแก เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
บทความทางวิชาการ หนังสือ ตํารา งานวิจัย บทคัดยอผลงานวิจัย การเสนอรายงานในการประชุม
ทางวิชาการ งานแปล รวมท้ัง ผลงานทางวิชาการอยางอ่ืน สิ่งประดิษฐ หรืองานสรางสรรค คูมือ
ปฏิบัติงาน วิทยานิพนธ  สารนิพนธ ผลงานโครงการนักศึกษา ท้ังท่ีจัดพิมพเปนรูปเลม บันทึกเปน
ภาพยนตร หรือแถบเสียง หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือรูปแบบอ่ืน ๆ  

------------------------------------------------------------------------------- 
ช่ือผูวิจัย   นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค นางดารารัตน จุฬาพันธุ  นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ 

นางสาวสุนิศา รอดจินดา 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

ชือ่ผูใหสัมภาษณ..................................................................................................................................... 
ชือ่หนวยงาน/คณะ................................................................................................................................. 
ตําแหนง................................................................................................................................................. 
หนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดการผลงานทางวิชาการ
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
วันเดือนป ท่ีสัมภาษณ ........................................................................................................................... 
เริ่มการสัมภาษณเวลา.............................................น.  จบการสัมภาษณ...........................................น. 
ตอนท่ี 2 การจัดเก็บผลงานทางวิชาการในคณะวิชา/หนวยงาน 
1. หนวยงานของทานมีการกําหนดนโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการหรือไม อยางไร 

2. หนวยงานของทานมีการวางแผนท่ีจะจัดเก็บและใหบริการผลงานทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูหรือไม 

3. หนวยงานของทานมีการจัดเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของหนวยงานหรือไม ถามี ใชวิธีการ

อยางไรในการรวบรวมผลงาน 
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4. หนวยงานของทานมีสถานท่ีจัดเก็บผลงานทางวิชาการหรือไม  ถาไมมี ใชวิธีการอยางไรในการ

จัดเก็บผลงานทางวิชาการ 

5. หนวยงานของทานมีระบบ/วิธีการจัดเก็บผลงานทางวิชาการหรือไม ถามี (เชน จัดเก็บดวยระบบ

มือ หรือ จัดเก็บดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร) ใชวิธีการอยางไรในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการ 

และประเภทของผลงานทางวิชาการท่ีจัดเก็บคืออะไรบาง  

6. หนวยงานของทานมีบุคลากรผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการหรือไม มีจํานวน

เทาใด สังกัด ฝาย/งานใด และงานท่ีรับผิดชอบงานคืออะไร ถาไมมีผูรับผิดชอบโดยตรงใชวิธีการใด

ในการดําเนินงาน 

7. ทานคิดวาควรมีหนวยงานกลางทําหนาท่ีรวบรวมจัดเก็บผลงานทางวิชาการของทุกคณะวิชา/

หนวยงานและใหบริการในรูปแบบเอกสารดิจิทัลเพ่ือการเขาถึงโดยสะดวกหรือไม 

8. ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคในการรวบรวมและจัดเก็บผลงานทางวิชาการคืออะไร  

9. ทานมีขอเสนอแนะอ่ืนใดเก่ียวกับการรวบรวมและจัดเก็บผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือไม 

อยางไร 
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แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
สําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานการจัดเก็บผลงานทางวิชาการในคณะวิชา/หนวยงาน 

ชุดท่ี  2 เรื่องแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี 
--------------------------------------- 

คําช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณนี้จัดทําข้ึนเพ่ือสัมภาษณผูบริหารของคณะวิชา/หนวยงานและผูปฏิบัติงานท่ี
ทําหนาท่ีจัดเก็บผลงานทางวิชาการในคณะวิชา/หนวยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ เพ่ือ
สอบถามถึงแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี แบงออกเปน  2 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 

ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี 
 

คํานิยาม 
คลังปญญาสถาบัน หมายถึงแหลงรวบรวมสารสนเทศดิจิทัล ซ่ึงเปนผลผลิตทางปญญาของ

บุคลากรในสถาบัน เชน เอกสารการสอน เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ/สารนิพนธ บทความทาง
วิชาการ รายงาน เปนตน มีการสงวนรักษา และการจัดการท่ีเปนมาตรฐาน ผูใชสามารถเขาถึงและใช
ประโยชนจากผลงานอยางกวางขวาง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

ช่ือผูวิจัย   นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค นางดารารัตน จุฬาพันธุ  นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์   
นางสาวสุนิศา รอดจินดา 

 
ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ 

ชือ่ผูใหสัมภาษณ..................................................................................................................................... 
ชื่อหนวยงาน/คณะ................................................................................................................................. 
ตําแหนง.................................................................................................................................................. 
หนาท่ีความรับผิดชอบในการจัดการผลงานทางวิชาการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
วันเดือนป ท่ีสัมภาษณ............................................................................................................................ 
เริ่มการสัมภาษณเวลา..................................น.  จบการสัมภาษณ .....................................................น. 
ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการจัดการคลังปญญาท่ีดี 
1. ทานคิดวาควรมีการกําหนดนโยบายการจัดการคลังปญญาในดานใดบาง (เชน เนื้อหาวิชา การ

เขาถึงสารสนเทศและสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล)  เพราะเหตุใด 
2. ทานคิดวาควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทําอยางตอเนื่องหรือไม เพราะเหตุใด 
3. ทานคิดวาควรมีการจัดตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบซ่ึงประกอบดวยผูมีสวนไดสวนเสียจากชุมชนใน

มหาวิทยาลัยหรือไม เพราะเหตุใด และควรมีหนาท่ีอยางไรบาง 
4. ทานคิดวาทรัพยากรสารนิเทศใดท่ีควรนํามาจัดเก็บ  (ตอบไดมากกวา  1 ขอ) 
� ตํารา                  � หนังสือ                    � ผลงานการวิจัย      � งานแปล 
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� รายงานการประชุม/สัมมนา� เอกสารการสอน � วิทยานิพนธ         � การศึกษาอิสระ  

� สารนิพนธ    � เอกสารจดหมายเหตุ� ผลงาน/โครงการนักศึกษา     � รายงานประจําป    

� คูมือปฏิบัติงาน      � วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร                      � บทความทางวิชาการ 

� จุลสาร               � กฤตภาค                  � สไลด                  � ภาพถาย/รูปภาพ  

� สิ่งประดิษฐหรืองานสรางสรรค       �  power point ประกอบการบรรยาย 

� อ่ืนๆ  (โปรดระบุ).......................................................................................................................... 

5. ทานคิดวาควรใชวิธีการใดในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศนําเขาคลังปญญา (ตอบไดมากกวา  1 
ขอ) 

�   เจาของผลงานนําขอมูลเขาดวยตนเอง 

�   ใหบุคลากรของหนวยงานท่ีจัดตั้งคลังปญญาเปนผูนําเขาขอมูล  โดยการ 

� จัดสงเอกสารตนฉบับให 

� จัดสงไฟลให 

� จัดสงท้ังเอกสารตนฉบับและไฟลให 

 � ควรมีการกําหนดระยะเวลาในการจัดสงเอกสารใหหนวยงานท่ีจัดตั้งคลังปญญา 

  � ควร ชวงเวลาท่ีเหมาะสมคือ .............................................................................. 

  � ไมควร เพราะ..................................................................................................... 

6. ทานคิดวาควรกําหนดประเภทของผูใชบริการและการกําหนดสิทธิ์การเขาถึงอยางไร 
� บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

� สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม

เม่ือใชงาน ภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ 
VPN โดยมีการกําหนด สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

� สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม

เม่ือใชงาน ภายในเครือขายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ 
VPN โดยไมมีการกําหนด สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม                         

� สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรมและสาระสังเขป เม่ือใชงานภายนอก

เครือขายมหาวิทยาลัย 
  � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................................... 

 
� บุคคลภายนอก 

� สามารถเขาถึงขอมูลไดท้ังทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม

เม่ือใชงาน ภายในเครือขายมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึง
เนื้อหาฉบับเต็ม 
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� สามารถเขาถึงขอมูลไดเฉพาะบรรณานุกรมและสาระสังเขป เม่ือใชงาน

ภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัย 
  � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

7. ทานคิดวาหนาหลักของคลังปญญาดิจิทัล ควรแบงหมวดหมูอยางไร (เลือกไดมากกวา  1 ขอ) 
      � แบงตามชื่อบุคคล          � แบงตามชื่อคณะวิชา/หนวยงาน         � แบงตามสาขาวิชา 

      � แบงตามชื่อประเภททรัพยากรสารสนเทศ       � แบงตามชื่อเรื่อง        � แบงตามหัวเรื่อง 

      � แบงตามปท่ีผลิตผลงาน       � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................. 

8. ทานคิดวาหนาการแสดงผลการสืบคน ควรมีขอมูลหรือเมทาดาทาใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
      � ชื่อเรื่อง        � ชือ่ผูแตง/เจาของผลงาน           � ผูรวมงาน       �  หัวเรื่อง        

      � สาระสังเขป   � ประเภททรัพยากรสารสนเทศ    � สํานักพิมพ      � ปท่ีผลิตเอกสาร                      

      � จํานวนหนา   � ภาษา        � แหลงท่ีมาของทรัพยากรสารนิเทศ    

      � ขอบเขต (ท่ีตั้ง ระยะเวลาท่ีครอบคลุม ขอบเขตของสารนิเทศ) 

      � ทางเชื่อมไปสูเอกสารฉบับเต็มในคลังปญญา    

      � ขอมูลเก่ียวกับลิขสิทธิ์ของทรัพยากรสารนิเทศ 

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

9. ทานคิดวาควรกําหนดสิทธิ์เขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มอยางไร 
� อานไดอยางเดียว       � อานและพิมพลงกระดาษได   � อานและดาวนโหลดได   

� อาน พิมพและดาวนโหลดได � อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................... 

10. ทานคิดวาควรมีการกําหนดการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศอยางไร 
      � ตั้งรหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ 

      � สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นดวยตาเปลา 

      � สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา 

      � การแสดงสิทธิ์แบบอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................. 

      � ไมแสดงสิทธิ ์

11. ทานคิดวาควรมีทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากร            
หรือไม 

12. ทานคิดวาในคลังปญญามหาวิทยาลัยศิลปากรควรมีฟงกชั่นการแสดงรายชื่อนักวิชาการจําแนก
ตามความเชี่ยวชาญแตละดานหรือไม 

13. ทานคิดวาจุดเดนของคลังปญญา มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีควรมีคืออะไร 
14. ทานมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับแนวทางการจัดทําคลังปญญาท่ีดีเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร 
 

--------------------------------------------------------------------- 
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แบบสอบถามเรื่องความตองการและการจัดการคลังปญญาดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

--------------------------------------- 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความตองการและการจัดการคลังปญญา
มหาวิทยาลัยท่ีตรงกับความตองการของทาน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดรับไปจัดทําคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. ผูตอบแบบสอบถามกรุณาอานคําถามใหชัดเจนและตอบคําถามใหตรงกับความคิดเห็น
ของทานอยางครบถวนทุกขอ ความคิดเห็นของทานจะเปนขอมูลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการวิจัย 
ผูวิจัยจะเก็บรักษาขอมูลของทานใหเปนความลับและใชประโยชนเฉพาะงานวิจัยนี้เทานั้น 
 3. แบบสอบถามความตองการและการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ชุดนี้
มีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2 ความตองการและรูปแบบการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตอนท่ี  3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 
คํานิยาม 

คลังปญญามหาวิทยาลัย หมายถึงแหลงรวบรวมสารสนเทศดิจิทัล ซ่ึงเปนผลผลิตทางปญญา
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เชน เอกสารการสอน เอกสารการวิจัย วิทยานิพนธ/สารนิพนธ บทความ
ทางวิชาการ รายงาน เปนตน มีการสงวนรักษา และการจัดการท่ีเปนมาตรฐาน ผูใชสามารถเขาถึง
และใชประโยชนจากผลงานอยางกวางขวาง โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เมทาดาทา (Metadata)  หมายถึงโครงสรางขอมูลท่ีใชสําหรับบรรยายหรืออธิบายหรือ
แสดงความเก่ียวของกับวัตถุนั้น ๆ เพ่ือใชในการพรรณนาทรัพยากรสารสนเทศ ทําใหงายตอการคน
คืน การใช และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  � ท่ีตองการ  
ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
1. สถานภาพ 

     � นักศึกษาปริญญาตรี    � นักศึกษาปริญญาโท/เอก    � อาจารย   �  ขาราชการ/พนักงาน 
2. คณะท่ีสังกัด 

     �  จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ   � สถาปตยกรรมศาสตร � โบราณคดี     

     � มัณฑนศิลป     �  หนวยงานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................... 
3. สถานท่ีท่ีทานใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตมากท่ีสุด 

     � ท่ีพักอาศัย                      � ท่ีคณะวิชา/หนวยงาน       � ท่ีหอสมุดสาขา วังทาพระ     

     � ท่ีอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................... 
ตอนท่ี 2  ความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดานรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ 
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5. ทานคิดวาคลังปญญาดิจิทัลควรประกอบดวยทรัพยากรสารสนเทศดังตอไปนี้ในระดับใด 

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ 
ระดับความตองการ 

มาก 
ท่ีสุด 

 มาก ปานกลาง นอย นอย 
ท่ีสุด 

� 1. ตํารา                        

� 2. หนังสือ                        

� 3. รายงานการวิจยั               

� 4. บทความวิจัย         

� 5. งานแปล                    

� 6. วาสารท่ีหนวยงานผลิต                          

� 7. รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ                  

� 8. เอกสารการสอน            

� 9. เอกสารคําสอน      

� 10. วิทยานิพนธ        

� 11. สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ      

� 12. ผลงาน/โครงการนักศึกษา          

� 13. รายงานประจําป           

� 14. คูมือปฏิบัติงาน               

� 15. สไลดประกอบการเรียน             

� 16. สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ        

� 17. สิ่งประดิษฐ/หรืองานสรางสรรคอ่ืน ๆ      
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ดานการสืบคนและแสดงผลการสืบคน 
6. ทานคิดวาหนาจอหลักของคลังปญญาดิจิทัล ควรจัดกลุมขอมูลดังตอไปนี้ในระดับใด 

การจัดกลุมขอมูล 

ระดับความตองการ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

� 1. จัดตามชื่อคณะวิชา/หนวยงาน          

� 2. จัดตามชื่อสาขาวิชา      

� 3. จัดตามชื่อประเภททรัพยากรสารสนเทศ  

       เชน วิทยานิพนธ ตํารา บทความทาง 
       วิชาการ      

     

� 4. จัดตามหัวเรื่อง            

� 5. จัดตามชวงปท่ีพิมพ           

� 6. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ.....................................      

  
7. ทานคิดวาการสืบคนโดยใชทางเลือก Browse ควรแบงหมวดหมูดังตอไปนี้ในระดับใด 

การแบงหมวดหมู 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด    มาก ปานกลา  นอย นอย 
ท่ีสุด 

� 1. เจาของผลงาน                    

� 2. คณะวิชา/หนวยงาน             

� 3. สาขาวิชา      

� 4. ประเภททรัพยากรสารสนเทศ             

� 5. ชื่อเรื่อง      

� 6. หัวเรื่อง            

� 7. ปท่ีผลิตผลงาน             
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8. ทานคิดวาการสืบคนดวยวิธีกําหนดคําคน ควรมีทางเลือกวิธีการสืบคนดังตอไปนี้ในระดับใด 

วิธีการสืบคน 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลา  นอย นอย 
ท่ีสุด 

� 1. คนแบบท่ัวไป (Basic search)         

� 2. คนแบบข้ันสูง  (Advanced Search)        

 
9. ทานคิดวาหนาการแสดงผลการสืบคน ควรมีขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ใดบาง 

9.1 หนาจอการแสดงผลแบบสั้น ควรประกอบดวยขอมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ดังตอไปนี้ในระดับใด    

ขอมูล 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย 
ท่ีสุด 

� 1. ชื่อเรื่อง                       

� 2. ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน           

� 3. หัวเรื่อง/คําสําคัญ             

� 4. ลักษณะ เชน สาระสังเขป/ สารบัญ/    

        หมายเหต ุ

     

� 5. ปท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพร      

� 6. รหัส เชน ISBN ISSN URL      

 
 9.2 หนาจอการแสดงผลแบบสมบูรณ ควรประกอบดวยขอมูลหรือเมทาดาทาดังตอไปนี้ในระดับใด 

 

ขอมูล 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

� 1. ชื่อเรื่อง                       

� 2. ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน           

� 3. หัวเรื่อง/คําสําคัญ             

� 4. ลักษณะ เชน สาระสังเขป/ สารบัญ/ 

       หมายเหตุ  

     

� 5. สํานักพิมพ/หนวยงานท่ีพิมพเผยแพร      

� 6. ผูแตงรวม/ผูรวมสรางสรรคผลงาน เชน 

        ผูแตงรวม อาจารยท่ีปรึกษา บรรณาธิการ 

     



291 

 

ขอมูล 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

� 7. ปท่ีผลิต/ปท่ีเผยแพร      

� 8. ประเภทของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ           

        บทความทางวิชาการ  วิทยานิพนธ ภาพ    

     

� 9. รูปแบบของการนําเสนอขอมูลทรัพยากร 

        สารสนเทศ  เชน วาสาร, หนังสือ,  
        PowerPoint, ทรัพยากร สารสนเทศใน 
        รูปแบบอิเล็กทรอนิกส JPEG, gif  

     

� 10. รหัส เชน ISBN ISSN URL      

� 11. แหลงท่ีมาของทรัพยากรสารสนเทศ  

         (เชน ภาพมาจากเรื่องโรเมโอและจูเลียต  
         ฉบับพิมพป 1992 หนา 54) 

     

� 12. ภาษา      

� 13. เรื่องท่ีเก่ียวของ เชน การอางอิงถึง 

         ทรัพยากรท่ีเก่ียวของกัน  ชื่อชุดและ 
         หมายเลขชุด  

 
   

    

� 14. ขอบเขตของเนื้อหาทรัพยากร (สถานท่ี       

         เชน กรุงเทพ ระยะเวลาท่ีครอบคลุม  
         เชน 1950) 

     

� 15. เจาของลิขสิทธิ์ทรัพยากรสารสนเทศ      

� 16. จํานวนหนา/ขนาดไฟล /ความยาว  

          หรือเวลา   

     

ดานการเขาถึงและการกําหนดสิทธิ ์

10. ทานคิดวาควรนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญาดวยวิธีดังตอไปนี้ในระดับใด 

วิธีนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย 
ท่ีสุด 

� 1. เจาของผลงานสงสิ่งพิมพใหหอสมุด 

         ดําเนินการแปลงใหอยูในรูปดิจิทัลและ 
         นําเขาคลังปญญา 

     

� 2. เจาของผลงานสงไฟลดิจิทัลใหหอสมุด      
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วิธีนําผลงานทางวิชาการเขาคลังปญญา 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอย 
ท่ีสุด 

        ดําเนินการนําเขาคลังปญญา 

� 3. เจาของผลงานกรอกขอมูลและนําเขาไฟล 

        ดิจิทัลสูคลังปญญามหาวิทยาลัยดวยตนเอง 

     

� 4. เจาของผลงานอนุญาตใหหอสมุด 

        ดําเนินการจัดหาเอกสารและนําเขา 
        เอกสารดิจิทัลสูคลังปญญา 

     

 
11. ทานคิดวาควรกําหนดใหผูใชประเภทใดบาง มีสิทธิในการเขาใชคลังปญญาดิจิทัลและควรกําหนดสิทธิ์การ
เขาถึงดังตอไปนี้ในระดับใด 

ประเภทผูใชและสิทธิในการเขาถึง 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

� 1.บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสิทธิในการเขา

ใช (เลือกไดมากกวา  1 ขอ) 

     

� 1.1  สามารถเขา ถึงขอมูลได ท้ังทาง

บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหา
ฉบับเต็มเม่ือใชงาน ภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัยและภายนอก มหาวิทยาลัย
ผานระบบ VPN โดยไมมีการกําหนด
สิทธิ์ในการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม  

     

� 1.2 สามารถเขา ถึงขอมูลได เฉพาะ

บรรณานุกรมและสาระสังเขป เม่ือใช
งานภายนอกเครือขาย มหาวิทยาลัย 

     

� 1.3 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

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

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

     

� 2. บุคคลภายนอก มีสิทธิในการเขาใช  

(เลือกไดมากกวา  1 ขอ) 

     

� 2.1 สามารถเขาถึงขอมูลได ท้ังทาง

บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหา
ฉบับเต็มเม่ือใชงานภายในเครือขาย
มหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดสิทธิ์ใน
การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 
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ประเภทผูใชและสิทธิในการเขาถึง 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

� 2.2 สามารถเขาถึงขอมูลได เฉพาะ

บรรณานุกรม และสาระสังเขป เม่ือใช
งานภายนอกเครือขายมหาวิทยาลัย 

     

� 2.3  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

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

     

 
12. ทานคิดวาควรกําหนดสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
ดังตอไปนี้ในระดับใด 

การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

� 1.บุคลากรของมหาวิทยาลัย  สิทธิในการเขาถึง       

      � 1.1 อานไดอยางเดียว      

      � 1.2 อานและพิมพลงกระดาษได      

      � 1.3 อานและดาวนโหลดได      

      � 1.4 อาน พิมพ และดาวนโหลดได      

� 2. บุคคลภายนอก สิทธิในการเขาถึง       

      � 2.1อานไดอยางเดียว      

      � 2.2 อานและพิมพลงกระดาษได      

      � 2.3 อานและดาวนโหลดได      

      � 2.4 อาน พิมพ และดาวนโหลดได      
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13. ทานคิดวาการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศควรมีลักษณะดังตอไปนี้ในระดับใด 

การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

� 1. ตั้งรหัสสําหรับทรัพยากรสารสนเทศ      

� 2. สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบ

มองเห็นดวยตาเปลา 

     

� 3. สรางลายน้ําดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบไม

สามารถมองเห็นดวยตาเปลา 

     

� 4. การแสดงสิทธิ์แบบอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

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

     

� 5. ไมแสดงสิทธิ ์      

 

ดานอัตลักษณของคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14. ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการสรางสรรคโดยเฉพาะทางดาน
ศิลปะ ทานคิดวาในคลังปญญาดิจิทัลควรมีหมวดหมูงานศิลปะและงานท่ีแสดงอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังตอไปนี้ในระดับใด 

งานศิลปะ 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

� 1. ภาพผลงานศิลปะท่ีเปนลิขสิทธิ์ของ

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

� 2. ประวัติและผลงานศิลปนท่ีเปนบุคลากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

� 3. ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

     

� 4. ทําเนียบผูเชี่ยวชาญแตละดานตามอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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15. ทานคิดวาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรมีฟงกชั่นการแสดงขอมูลดังตอไปนี้ใน
ระดับใด 
      

ขอมูล 
ระดับความตองการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

� 1. รายการขอมูลใหม      

� 2. รายการขอมูลท่ีมีการใชมากท่ีสุด      

  
ดานความตองการการจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
16. ทานเห็นดวยหรือไมในการจัดทําคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
      � เห็นดวย   เหตุผลท่ีควรมีคลังปญญา (เลือกไดมากกวา  1 ขอ) 

     � ทําใหผลงานทางวิชาการเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึน และกอใหเกิดผลตอการ

อางอิง 
       เอกสารทางวิชการของสถาบัน 
  � สามารถเขาถึงผลทางวิชาการไดท้ังหมดแบบรวมเปนหนึ่งเดียว 

  � สามารถเขาถึงผลงานทางวิชาการไดแบบเสรี และเปนการเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็ม

ของ 
       เอกสารในระบบออนไลนไดอยางทันทีและไมเสียคาใชจาย 
  � เปนศูนยกลางในการจัดเก็บและการสงวนรักษาผลงานทางวิชาการของสถาบัน

อยางถาวร 
     �  สามารถนําไปใชสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน เพ่ือดึงดูดความ

สนใจจากประชาคมของสถาบันท่ีมีคุณภาพใหเขามาใชงานคลังปญญา  

� เปนดัชนีชี้วัดคุณภาพทางวิชาการท่ีสําคัญของสถาบัน 

        � ไมเหน็ดวย เพราะ.................................................................................................................. 

� ไมแนใจ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
17. ทานมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ หรือไม อยางไร
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

-------------------------------------------- 
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แบบสอบถามเพ่ือรับรองรูปแบบการพัฒนาและการจัดการ 
คลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  

“CREATION Model” 

--------------------------------------- 
คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของทานเก่ียวกับรูปแบบการ
พัฒนาและการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีคณะผูวิจัยพัฒนาข้ึน 
 2. แบบสอบถามความชุดนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี  1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี  2 ความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาและการจัดการคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอคําถามมีจํานวน 36 ขอ 
 โปรดศึกษารูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีแนบมาพรอมกันนี้ แลวอานขอความในแบบสอบถาม
แตละขอ และโปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด ตามเกณฑ
พิจารณา ดังนี้ 

5        หมายถึง         มีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 4        หมายถึง         มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก 
 3        หมายถึง         มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
 2        หมายถึง         มีความเหมาะสมอยูในระดับนอย 
 1        หมายถึง         มีความเหมาะสมอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 
    ตอนท่ี  3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาและการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามทุกขอ คําตอบของทานจะเปนประโยชนอยาง
ยิ่งเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาและการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ตอไป 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  � ท่ีตองการ  

1. อายุ 

     �  31-40 ป     �  41-50 ป  �  51-60 ป   �  61 ป ข้ึนไป 
2. ระยะเวลาในการทํางาน 

     � 10-15 ป               � 16-20 ป              � 21-25 ป        � 26 ป ข้ึนไป 
3. การศึกษา 

     � ปริญญาตรี             �  ปริญญาโท           �  ปริญญาเอก   �  อ่ืนๆ ........................................ 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตามรูปแบบ “CREATION Model” ภายใตเง่ือนไขการใชโมเดล “CREATION Model” เพ่ือนํามาใช
เฉพาะในการจัดสรางคลังปญญาดิจิทัล แบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย 
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1 .  เ นื้ อ ห าส า ร ะ ข อ ง คลั ง ป ญญ าดิ จิ ทั ล  (C= content of Silpakorn University 
Repository) 

2. การคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and results) 
3. การกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= 

Authorization by Owner Rights and Silpakorn University Community) 
4. เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา  (T=Technology for Repository) 
5. อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) 
6. การเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access) 
7. ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn University 

Community) 
 

ขอ ความคิดเห็นตอรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก 
ท่ีสุด 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

เนื้อหาสาระของคลังปญญาดิจิทัล (C= content of 
Silpakorn University Repository) 

     

1. จั ด เ ก็ บ ผ ล ง า น ท่ี จั ด ทํ า โ ด ย ป ร ะ ช า ค ม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ประกอบดวย
อ า จ า ร ย  นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

     

2. มีเนื้อหาทางวิชาการ      

3. จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบไฟลดิจิทัล      

4. จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในประเภท หนังสือ  
ตํารา วิทยานิพนธ สารนพินธ/ ศิลปนิพนธ 
รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และวา
สารของหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

     

5. มีการสะสมเพ่ิมพูนผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเนื่องและเก็บรักษาเอกสารดิจิทัลใหคงอยู
ระยะยาว 

     

การคนคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and 

results)  
     

6. มีทางเลือกการสืบคนข้ันพ้ืนฐาน (Basic search)      

7. มีทางเลือกการสืบคนข้ันสูงโดยใชตรรกบูลีน 
(Advance search) 

     

8.  มีทางเลือกการสืบคนแบบ Browse แบงตาม 
ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คําสําคัญชื่อบุคคล ชื่อคณะ
วิชา/หนวยงาน 
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ขอ ความคิดเห็นตอรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก 
ท่ีสุด 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

9. มีการแบงชุมชน (Community in dspace) ใน
หนาจอหลักโดยแบงตามสาขาวิชาและภาควิชา 

     

10. มีการใชมาตรฐานการลงรายการ Dublin Core 
Metadata ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีดี ทําใหระบบการ
สืบคนมีประสิทธิภาพ 

     

11. การแสดงผลการสืบคนแบบยอ ประกอบดวย 
ชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง/เจาของผลงาน และ
สาระสังเขป 
 

     

12 การแสดงผลการสืบคนแบบเต็มแสดงตาม
มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล ของ Dublin Core Metadata จํานวน  
15 องคประกอบ และองคประกอบยอยเพ่ิมเติม
สําหรับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไดแก Degree 

name, Degree level, Degree Discipline และ 
Degree.grantor 

     

13. มีการแสดงรายการขอมูลใหม      

การกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= Authorization by 
Owner Rights and Silpakorn University 
Community) 

     

14. เจาของผลงานทางวิชาการเปนผูกําหนดระดับ
การเขาถึงเอกสารของผูใช 

     

15. มีการเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบ
บรรณานุกรม สารสะสังเขป และเนื้อหาฉบับ
เต็ม ซ่ึงเปนตามท่ีเจาของผลงานกําหนด 

     

16. เจาของผลงานทางวิชาการเปนผูอนุญาตให
หอสมุดนําเขาผลงานทางวิชาการเขาสูคลัง
ปญญาดวยการจัดสงสิ่งพิมพ ไฟลดิจิทัล รวมท้ัง
ใหหอสมุดดําเนินการจัดเอกสารเพ่ือนําเขาคลัง
ปญญา 

     

17. เจาของผลงานทางวิชาการนําเขาผลงานทาง
วิชาการเขาสูคลังปญญาดวยตนเอง 

     

18. มีการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศดวย
ลายน้ําดิจิทัลแบบมองเห็นดวยตาเปลา 

     



299 

 

ขอ ความคิดเห็นตอรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก 
ท่ีสุด 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา 
(T=Technology for Repository) 

     

19. ใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือน  (Virtual 
Server) ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความพรอมใน
การนําเขาสารสนเทศ 

     

20. ใชโปรแกรมท่ีมีการออกแบบสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรท่ียืดหยุน สามารถปรับเพ่ิมหนวย
ขอมูลไดตามตองการโดยไมสงผลกระทบตอ
โครงสรางหลักของซอฟตแวร 

     

21. ใชโปรแกรมท่ีรองรับทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภท 

     

22. ใชโปรแกรมท่ีรองรับมาตรฐาน  OAI-PMH และ
สามารถคนหาเอกสารฉบับเต็มโดยใช Google 
ได  

     

23.  มีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถ
กําหนดชื่อ รหัสผาน และสิทธิ์ใหกับผูใชงานใน
การเขาใชระบบ 

     

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of 
Silpakorn University) 

     

24. การมีเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร เชน  มีภาพผลงานศิลปะ มีภาพถาย
ทางประวัติศาสตร มีภาพผลงานการออกแบบ 

     

25. มีชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

     

26. มีทําเนียบนักวิชาการแตละดานตามอัตลักษณ
ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

27. ผลงานท่ีเก็บรวมรวบในคลังปญญาดิจิทัลเปน
ผลงานทางวิชาการและการสรางสรรคทางดาน
ศิลปะ การออกแบบ และโบราณคดี ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

การเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access)      

28. ผูใชทุกประเภทสามารถเขาถึงสารสนเทศทาง
วิชาการไดโดยเสรีจากทุกสถานท่ี 
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ขอ ความคิดเห็นตอรูปแบบ 
ระดับความเหมาะสม 

มาก 
ท่ีสุด 

 มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

29. ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศทางวิชาการโดยใช
อินเทอรเน็ตเปนชองทางในการจัดเก็บและ
เผยแพรองคความรู 

     

30. ผูใชมีสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน 
พิมพ และดาวนโหลดไดโดยไมเสียคาใชจาย 
โดยตองอางอิงแหลงท่ีมา ใชเพ่ือการศึกษา
เทานั้น และหามดัดแปลงแกไข 

     

31. ผูใชสามารถใชบริการไดโดยไมตองลงทะเบียน
เปนสมาชิก 

     

32. ทําใหวรรณกรรมท่ีไมมีการตีพิมพหรือเผยแพร
ในวงจํากัด (Grey literature) สามารถเขาถึงได
โดยเสรี  

     

ความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(N=Needs of Silpakorn University 
Community) 

     

33. มีการศึกษาความตองการของประชาคมกอนการ
ดําเนินการพัฒนาคลังปญญา 

     

34. มีการนําผลความตองการของประชาคมมา
กําหนดรูปแบบฐานขอมูลคลังปญญา 

     

35. มีการประเมินผลความพึงพอใจประชาคมตอ
ฐานขอมูลคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึน 

     

36. มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของ
ประชาคมมาปรับปรุงคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึนให
สอดคลองกับความตองการของประชาคม 
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  ทานมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาและจัดการ
คลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร อยางไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สําหรับผูทรงคุณวุฒิ 

------------------------------------- 
คําช้ีแจง 
 แบบประเมินความพึงพอใจสําหรับผูทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบ แบง
การประเมินออกเปน  3 ดาน คือ 
 1. ดานการทํางานไดตามฟงกชันของงาน    เปนการประเมินความถูกตองและประสิทธิภาพ
ในการทํางานของคลังปญญาดิจิทัลวาสามารถทํางานตามฟงกชันงานไดเพียงใด 
 2. ดานความสะดวกในการใชงาน เปนการประเมินลักษณะการใชงานของคลังปญญาดิจิทัล
วาสามารถใชงานไดงายเพียงใด 
 3. ดานความปลอดภัยของขอมูลในคลังปญญาดิจิทัล เปนการประเมินคลังปญญาดิจิทัลใน
ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใน ระบบวามีมากนอยเพียงใด  

โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด ตามเกณฑ
พิจารณา ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 
คะแนน 4 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับดี 
คะแนน 3 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
คะแนน 1 หมายถึง  ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

1. ความพึงพอใจดานการทํางานไดตามฟงกชันของการใชงาน  

รายการท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.1. การเพ่ิม แกไข และลบขอมูล ทําไดโดยสะดวกและ
ถูกตอง 

     

1.2. การอับโหลดไฟลเอกสารและไฟลภาพทําได
โดยสะดวกและรวดเร็ว 

     

1.3. การคนหาขอมูลโดยใช Basic search มีความถูก
ตองตรงตามความตองการ 

     

1.4. การคนหาขอมูลโดยใช Advanced search มี
ความถูกตองตรงตามความตองการ 

     

1.5. การคนหาขอมูลโดยใช Browse มีความถูกตองตรง
ตามความตองการ 

     

1.6 ก า ร ค น ห า ข อ มู ล โ ด ย ใ ช  Communities & 
Collections มีความถูกตองตรงตามความตองการ 

     

1.7 การคนหาขอมูลภาษาไทยมีความถูกตอง      
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2. ความพึงพอใจดานความสะดวกในการใชงาน 

รายการท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
2.1. การใชงานงาย      

2.2. การเลือกใชชนิดของตัวอักษรบนจอภาพมีความ
เหมาะสม 

     

2 . 3 .  ก า ร เ ลื อ กขน าดขอ งตั ว อั กษร ในหน า จ อ 
Community In Dspace มีความเหมาะสม 

     

2.4. การเลือกขนาดของตัวอักษรในหนาจอแสดง
รายการขอมูลมีความเหมาะสม 

     

2.5. การใชสีตัวอักษรและสีพ้ืนหลังมีความเหมาะสม      

2.6. การจัดวางตําแหนงของสวนประกอบและเมนูใน
หนาจอมีความเหมาะสม 

     

2.7. การจัดหมวดหมูของชุมชน (Community) ตาม
สาขาวิชาและภาควิชามีความเหมาะสม 

     

2.8. ขนาดและความคมชัดของภาพผลงานศิลปะมี
ความเหมาะสม 

     

2.9. การใชสัญลักษณหรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
มีความเหมาะสม 

     

2.10. การลงรายการอธิบายรายละเอียดขอมูล 
(Metadata) ของเอกสารผลงานทางวิชาการมีความ
เหมาะสม 

     

2.11. การลงรายการอธิบายรายละเอียดขอมูล 
(Metadata) ของภาพผลงานศิลปะมีความเหมาะสม 

     

2.12.การแสดงรายการขอมูล (Item) แบบยอมีความ
เหมาะสม 

     

2.13. การแสดงรายการขอมูล (Item) แบบเต็มมีความ
เหมาะสม 

     

2.14. ความสะดวกในการคนหาขอมูล      

2.15. การเชื่อมโยงภายในเว็บไซตมีความถูกตอง      

2.16. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอ่ืนมีความถูกตอง      
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3. ความพึงพอใจดานความปลอดภัยของขอมูลคลังปญญาดิจิทัล 

ดานท่ีประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3.1. การกําหนดรหัสผูใชและรหัสผานในการตรวจสอบ
ผูบันทึกขอมูลมีความเหมาะสม 

     

3.2. การตรวจสอบสิทธิ์กอนการใชงานของผูบันทึก
ขอมูลมีความเหมาะสม 

     

 
4. ทานมีขอเสนอแนะอ่ืน ๆ หรือไม อยางไร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินผลการอบรมการจัดการคลังปญญาดิจิทัล  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

--------------------------------------- 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  �  ท่ีตองการ 

1. สถานภาพ 

     �  นักศึกษาปริญญาตรี      �  นักศึกษาปริญญาโท/เอก    �  อาจารย  �  ขาราชการ/
พนักงาน 

2. คณะท่ีสังกัด 

     �  จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ   �  สถาปตยกรรมศาสตร   �  โบราณคดี     

     �  มัณฑนศิลป 

     �  หนวยงานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................... 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการอบรมการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ขอ หัวขอการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช ตอง
ปรับปรุง 

1. กระบวนการจดัอบรม                         

 1.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการ
อบรม  

     

 1.2 ความพรอมของอุปกรณประกอบการอบรม      

 1.3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม      

 1.4 บรรยากาศโดยท่ัวไปของการจัดอบรม      

 1.5 การชวยเหลือ/การอํานวยความสะดวก      

 1.6 ประโยชนท่ีไดรับจากการอบรม      

2. ความรูท่ีไดรับจากการอบรม                         

 2.1 ความรูและความเขาใจกอนการอบรม      

 2.2. ความรูและความเขาใจหลังการอบรม      

 2.3 ความครบถวนของเนื้อหาในการอบรม      

 2.4 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการคนหา
ขอมูลจากคลังปญญาดิจิทัล 

     

 2.5 สามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการบันทึก
ขอมูลเขาคลังปญญาดิจิทัล 
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ขอ หัวขอการประเมิน 
ความคิดเห็น 

ดีมาก ด ี ปานกลาง พอใช ตอง
ปรับปรุง 

 2.6 คาดวาสามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอด
ได 

     

 
4. ทานไดรับประโยชนจากการอบรมนี้อยางไรบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 �  ไดความรูเก่ียวกับการจัดการคลังปญญา 

 �  ไดความรูเก่ียวกับการคนหาและการบันทึกขอมูลคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 �  ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่องการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 �  อ่ืน ๆ .............................................................................................................................. 
 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ   
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามการใชและความพึงพอใจคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

--------------------------------------- 
คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามความชุดนี้มีท้ังหมด 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนท่ี  1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี  2 การใชและความพึงพอใจคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
    ตอนท่ี  3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เปนแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ  อ่ืน ๆ ท่ีมีตอรูปแบบการพัฒนาและการจัดการคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. คําจํากัดความท่ีใชในการวิจัย 
 คลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง คลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
ท่ีพัฒนาข้ึนโดยใชรูปแบบ CREATION เพ่ือจัดการรวบรวมภูมิปญญาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดแก 
งานวิจัย ตํารา หนังสือ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ศิลปะนิพนธ ภาพผลงานศิลปะ 
ของอาจารย นักศึกษา และบุคลากร เฉพาะท่ีวิทยาเขตวังทาพระ รวมท้ังคณะวิชาในมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร และทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 การใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร หมายถึง ความตองการใชคลังปญญาดิจิทัล
ในดานประเภทของผลงานทางวิชาการ วิธีการสืบคนท่ีตองการใช  ทางเลือกท่ีตองการใชในการสืบคน
โดยใช Browse  และประโยชนในการใช 

ตอนท่ี 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน � ท่ีตองการ 

1. สถานภาพของทาน 

     �  นักศึกษาปริญญาตรี      � นักศึกษาปริญญาโท/เอก    �  อาจารย  �  ขาราชการ/
พนักงาน 

2. คณะท่ีทานสังกัด 

     �  จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ   �  สถาปตยกรรมศาสตร   � โบราณคดี   � 
มัณฑนศิลป 

     �  หนวยงานอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2  การใชและความพึงพอใจท่ีมีตอคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. การใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
คําช้ีแจง โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ โดยทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีกําหนดในชองระดับ
ความตองการใช 

ขอ การใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ระดับความตองการใช 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

1. ทานตองการใชผลงานทางวิชาการตอไปนี้ในระดับใด                  

 1.1 งานวิจัย       

 1.2 ตํารา       

 1.3 หนังสือ       

 1.4 บทความทางวิชาการ      

 1.5 วิทยานิพนธ       

 1.6 ภาพผลงานศิลปะ      

 1.7 วารสารของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร      

 1.8  ชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

     

 1. 9ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร      

2. ทานตองการใชวิธีการสืบคนตอไปนี้ในระดับใด  

 2.1 สืบคนโดยใช Basic Search      

 2.2. สืบคนโดยใช Advance search      

 2.3 สืบคนโดยใช Browse      

 2.4 สืบคนโดย Communities in dspace      

3. ในการสืบคันดวย Browse ทานตองการใชทางเลือกตอไปนี้ในระดับใด  

 3.1 Communities & Collection      

 3.2 By Issue Date      

 3.3 Authors      

 3.4 Titles      

 3.5 Subjects/Keyword      

4. ทานตองการนําขอมูลจากผลงานทางวิชาการและงานท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร
ตอไปนี้ไปใชประโยชนในการผลิตผลงานทางวิชาการ การสรางสรรคผลงานศิลปะ การทํารายงาน ใน
ระดับใด 
 4.1 ขอมูลจากผลงานทางวิชาการ      

 4.2 ภาพผลงานศิลปะ      
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ขอ การใชคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ระดับความตองการใช 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

 4.3 ชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

     

 4.4 ทําเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร      

 4.5 วารสารของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยศิลปากร      

4. ความพึงพอใจท่ีมีตอคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คําช้ีแจง โปรดตอบแบบสอบถามทุกขอ โดยทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีกําหนดในชองระดับ
ความพึงพอใจ 
 

ขอ 
ความพึงพอใจท่ีมีตอคลังปญญาดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ท่ีสุด 

 มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ดานเนื้อหาของคลังปญญาดิจิทัล (C= content of Silpakorn University Repository) 

1. ทานพึงพอใจในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศซ่ึง
จัดทําโดยอาจารย นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเฉพาะท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการมีความ
เหมาะสม 

     

2. ทานพึงพอใจการจัดเก็บผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบไฟลดิจิทัล ไดแก  pdf,  jpg เปนตน มี
ความเหมาะสม ชวยใหสะดวกตอการเขาถึงขอมูล 

     

3. ทานพึงพอใจในจํานวนประเภทของผลงานทาง
วิชาการท่ีจัดเก็บ ซ่ึงไดแก หนังสือ  ตํารา 
วิทยานิพนธ สารนพินธ/ ศิลปนิพนธ รายงานการ
วิจัย บทความทางวิชาการ และวาสารของหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัย วามีความเหมาะสม 

     

4. ทานพึงพอใจการจัดหมวดหมูผลงานทางวิชาการ
ตรงตามความตองการ 

     

ดานการคนคนืและการแสดงผล (RE= Retrieve and results)  

5. ทานพึงพอใจวิธีการคนหาขอมูลโดยใช Basic 
search วามีความสะดวกและสามารถสืบคนไดตรง
ตามความตองการ 

     



310 

ขอ 
ความพึงพอใจท่ีมีตอคลังปญญาดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ท่ีสุด 

 มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

6. ทานพึงพอใจวิธีการคนหาขอมูลโดยใชการสืบคนข้ัน
สูง (Advance search) ซึ่งชวยใหไดขอมูลตรงตาม
ความตองการมากข้ึน 

     

7.  ทานพึงพอใจทางเลือกการสืบคนแบบ Browse ซ่ึง
แบงตาม ชื่อคณะวิชา/หนวยงาน ชื่อบุคคล เรื่อง 
หัวเรื่อง/คําสําคัญ  

     

8. ทานพึงพอใจการแบงชุมชนในหนาจอหลักตาม
สาขาวิชาและภาควิชา 

     

9. ทานพึงพอใจจํานวนขอมูล (Metadata) ท่ีใชการลง
รายการผลงานทางวิชาการมีความเหมาะสม ทําให
สามารถสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

10. ทานพึงพอใจการแสดงผลการสืบคนแบบยอ      

11 ทานพึงพอใจการแสดงผลการสืบคนแบบเต็ม      

12. ทานพึงพอใจการแสดงรายการขอมูลใหมมี
ประโยชนตอการติดตามผลงานทางวิชาการ 

     

ดานการกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= Authorization by 
Owner Rights and Silpakorn University Community) 
13. ทานพึงพอใจในการกําหนดใหเจาของผลงานทาง

วิชาการเปนผูกําหนดสิทธิ์และระดับการเขาถึง
เอกสารของผูใช 

     

14. ทานพึงพอใจในวิธีการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากร
สารสนเทศดวยลายน้ําดิจิทัลแบบมองเห็นดวยตา
เปลา 

     

ดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา (T=Technology for Repository) 

15 ทานพึงพอใจประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายเสมือน  (Virtual Server) และความพรอมใน
การนําเขาสารสนเทศ  

     

16. ทานพึงพอใจในความเหมาะสมของโปรแกรมท่ี
เลือกใชในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการซ่ึง
สามารถจัดเก็บผลงานทางวิชาการไดทุกประเภท
และสามารถสืบคนสะดวกตอการคนหาไดจากทุกท่ี 

     

17. ทานพึงพอใจวิธีการลงทะเบียนของสมาชิกท่ีเปน
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

ดานอัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) 
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ขอ 
ความพึงพอใจท่ีมีตอคลังปญญาดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ท่ีสุด 

 มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

18 ทานพึงพอใจในขนาดของภาพผลงานศิลปะและมี
ขอมูลเพียงพอตอการใชงาน 

     

19 ทานพึงพอใจขอมูลชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

20. ทานพึงพอใจขอมูลในทําเนียบนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

     

ดานการเขาถึงแบบเสรี (O=Open Access) 

21 ทานพึงพอใจในการกําหนดใหผูใชทุกประเภท 
(บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรและ
บุคคลภายนอก) สามารถเขาถึงผลงานทางวิชาการ
ไดโดยผานอินเทอรเน็ตมีความเหมาะสม 

     

22. ทานพึงพอใจในการกําหนดใหผูใชมีสิทธิเขาถึง
เนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวนโหลด
ได เพ่ือการศึกษาภายใตขอกําหนดของเจาของ
ผลงาน  

     

23. ทานพึงพอใจในการกําหนดใหผูใชภายนอก
สามารถใชบริการไดโดยไมตองลงทะเบียนเปน
สมาชิก  

     

ดานความตองการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn University 
Community) 
24. ทานพึงพอใจท่ีมีการศึกษาความตองการของ

ประชาคมกอนการดําเนินการพัฒนาคลังปญญา 
     

25 ทานพึงพอใจท่ีมีการนําผลความตองการของ
ประชาคมมากําหนดรูปแบบฐานขอมูลคลังปญญา 

     

26 ทานพึงพอใจท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจ
ประชาคมตอฐานขอมูลคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึน  

     

27 ทานพึงพอใจท่ีมีการนําผลการประเมินผลความพึง
พอใจของประชาคมมาปรับปรุงคลังปญญาท่ีพัฒนา 
ข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของประชาคม 

     

ดานการออกแบบและการใชงานเว็บไซต 

28. ทานพึงพอใจการจัดรูปแบบในเว็บไซตซ่ึงงายตอ
การอานและการใชงาน 
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ขอ 
ความพึงพอใจท่ีมีตอคลังปญญาดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ระดับความพึงพอใจ 

มาก 
ท่ีสุด 

 มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

29. ทานพึงพอใจในการเขาถึงขอมูล การแสดงผล การ
อับโหลดและการดาวนโหลด ท่ีมีความสะดวก
รวดเร็ว 

     

30. ทานพึงพอใจสีสันในการออกแบบเว็บไซต      

31.    ทานพึงพอใจการใชสีตัวอักษรและสีพ้ืนหลังมีความ
เหมาะสม 

     

32. ทานพึงพอใจขนาดตัวอักษรท่ีนําเสนอ      

33. ทานพึงพอใจความถูกตองในการเชื่อมโยงภายใน
เว็บไซต 

     

34. ทานพึงพอใจความถูกตองในการเชื่อมโยงไปยัง
เว็บไซตอ่ืน 

     

 ความพึงพอใจคลังปญญาดิจิทัลโดยรวม      

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ   
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
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เอกสารประกอบการอบรมคลังปญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความหมายของคลังปญญา 

  คลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ซ่ึงเปนภูมิปญญาของสถาบัน
หรือองคการหนึ่ง ๆ โดยถือเปนหนาท่ีหรือบริการของสถาบันในการจัดเก็บ
และสงวนรักษาผลงานหรือผลผลิตของบุคลากรหรือสมาชิกขององคการซ่ึงถือ
วาเปนสมบัติอันมีคุณคาใหคงอยูในระยะยาว รวมท้ังการจัดการและเผยแพร
ใหผูใชท้ังภายในและภายนอกสถาบันสามารถรับรู เขาถึงและใชประโยชนจาก
ผลงาน สงผลตอชื่อเสียงและการยอมรับตอสถาบัน (กุลธิดา ทวมสุข) 

 

ความหมายของคลังปญญา 

การนําผลงานทางวิชาการของสถาบันมาจัดทําในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือ
สามารถคนคืนในภายหลังท้ังจากภายในสถาบัน ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ โดยมีกระบวนการจัดการสารสนเทศดิจิทัล ตั้งแตการนําขอมูล
เขา วิเคราะห จัดเก็บ สงวนรักษา สืบคน และสงขอมูลออก 
ผานทางเว็บไซต ถือวาเปนระบบบริหารจัดการเนื้อหาสําหรับเว็บ 
(Content management system) ประเภทหนึ่ง ท่ีนํามาใชจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาไมวาจะเปนงานวิจัยและผลงานวิชาการอ่ืน ๆ  
เชน บทความวารสาร วิทยานิพนธ เอกสารการสอน การเสนอ 
(presentations) ชุดขอมูล สื่อโสตทัศน และการเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-
learning) (The Robert Gordon University) 

 

สรุปความหมายของคลังปญญา 
  คลังปญญามีลักษณะเปนคลังทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล 
  ท่ีรวบรวมผลงานทางวิชาการของสถาบันมาบริหารจัดการ โดยมี

กระบวนการตั้งแตการนําขอมูลเขา วิเคราะห จัดเก็บ สงวนรักษา สืบคน 
และสงขอมูลออกผานทางเว็บไซต เปนชุดของบริการท่ีสถาบันนําเสนอ
ใหแกประชาคม และมีการดูแลรักษาสารสนเทศดิจิทัลเหลานี้ใหอยูไดอยาง
ยั่งยืนถาวร ตลอดจนมีการเขาถึงและเผยแพรอยางเหมาะสม 
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ประเภทของคลังปญญา 
  Jain, Priti (2011)  จําแนกคลังปญญาเปน 4 ประเภท ไดแก 
  1. คลังปญญาเฉพาะสาขาวิชา (Subject-based repository) : วัตถุประสงค

เพ่ือเก็บรวบรวมและเผยแพรผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  
  2. คลังปญญาเพ่ืองานวิจัย (Research repository) : วัตถุประสงคเพ่ือ

รวบรวมและเผยแพรงานวิจัยของสถาบันโดยเฉพาะท่ีใหทุนวิจัย  
  3. คลังปญญาแหงชาติ (National repository) : วัตถุประสงคเพ่ือรวบรวม

ผลงานทางวิชาการท่ัวไป แตไมไดเนนท่ีการสงวนรักษาผลงานใหยั่งยืน 
  4. คลังปญญาสถาบัน (Institutional repository) : วัตถุประสงคเพ่ือรวบรวม

ผลงานทางวิชาการของสถาบันโดยใหความสําคัญกับงานวิจัยเปนพิเศษ 
สวนใหญเปนหนาท่ีของหองสมุดในการดําเนินงานคลังปญญาประเภทนี้ 

 

ลักษณะของคลังปญญา 
  Swanepoel (2005) ระบุลักษณะสําคัญของคลังปญญา ดังนี้ 

  1. เนื้อหาเปนขอมูลดิจิทัล (Digital content) ในระบบของคลังปญญาสถาบัน
รวบรวมจัดเก็บผลงานในรูปแบบดิจิทัลเทานั้น ผลงานท่ีไมใชสื่อดิจิทัลตองนํามา
แปลงใหเปนดิจิทัลกอน 
  2. สถาบันเปนเจาของ สวนใหญหองสมุดของสถาบันนั้น  ๆ รับผิดชอบ
ดําเนินงาน เนนผลงานทางวิชาการท่ีจัดทําโดยประชาคมของสถาบัน อาจเปน
อาจารย นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน  
  3. ผลงานท่ีนํามาจัดเก็บในคลังปญญาสถาบันตองเปนผลงานวิชาการ คลัง
ปญญาสถาบันบางแหงอาจเนนเนื้อหาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ และไมได
จํากัดวาตองเปนงานวิจัยเทานั้น บทความท่ีอยูในระหวางการพิจารณา หนังสือ 
สื่อการสอน ชุดขอมูล บทความเสนอในการประชุมสัมมนา วิทยานิพนธ
อิเล็กทรอนิกสและสิ่งพิมพไมเผยแพร รูปภาพ ผลงานศิลปะ สื่อดิจิทัล เปนตน  
  4. มีซอฟทแวรจัดการคลังปญญา ทําหนาท่ีจัดเก็บเนื้อหาขอมูลตามโครงสราง
ของเมทาดาทา ชวยคนหาและแสดงผลขอมูลท่ีจัดเก็บ 
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ลักษณะของคลังปญญา 
  Swanepoel (2005) ระบุลักษณะสําคัญของคลังปญญา ดังนี้ 

5. การสะสมผลงานอยางตอเนื่อง มีความม่ันคงและจัดเก็บใหคงอยูตลอดไปใน
ระยะยาว คลังปญญาสถาบันตองมีการสะสมผลงาน เม่ือนําผลงานเขาคลังปญญา
สถาบันแลวจะไมมีการถอดถอน นอกจากมีเหตุจําเปน เชน เปนงานละเมิดลิขสิทธิ์ 
เปนตน  
6. เนนการเขาถึงขอมูลไดแบบเสรี (Open access) และมีอุปสรรคในการเขาถึง
ขอมูลใหนอยท่ีสุด การสืบคนและการเขาถึงขอมูลจะตองออกแบบใหสอดคลอง
และสะดวกแกผูใช  
7. มีแผนงานพัฒนาข้ันตอไปท่ีจะใหเจาของผลงานสามารถนําผลงานวิชาการเขา
คลังปญญาไดดวยตนเอง  
8. มีแผนพัฒนาข้ันตอไปท่ีจะใชเมทาดาทาสําหรับเก็บเก่ียวขอมูล (Harvest) จาก
แหลงสารสนเทศดิจิทัลอ่ืน ๆ ท่ีเปดเสรี 

ประโยชนของคลังปญญา   :ประโยชนตอสถาบัน 
 
1. สามารถนําไปใชสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของสถาบัน เพ่ือดึงดูดความสนใจ
จากประชาคมของสถาบันท่ีมีคุณภาพใหเขามาใชงานคลังปญญา ตลอดจน
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน 
2. เปนศูนยกลางสําหรับการจัดเก็บผลงานทางวิชาการและสิ่งพิมพไมเผยแพรให
ยั่งยืนถาวรในรูปแบบดิจิทัล 
3. เปนเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ทําใหผลงานนั้นเปนท่ี
นาสนใจแกผูใชท่ัวโลก 
4. เปนการเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิชากับผลงานทางวิชาการ
ฉบับเต็ม (Fulltext) ภายในสาขาวิชา 

ประโยชนของคลังปญญา   :ประโยชนตอสถาบัน 
 
5. เปนเครื่องมือชวยติดตามวิเคราะหคุณภาพงานวิจัย 
6. เปนสํานักพิมพดิจิทัลของสถาบัน ซ่ึงเปนชองทางใหมในการจัดพิมพผลงานทาง
วิชาการและลดขอขัดของในเรื่องลิขสิทธิ์ เนื่องจากรวบรวมจัดเก็บขอมูลบนเว็บ
และสามารถเขาถึงผลงานแบบออนไลน 
7. บทความทางวิชาการท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการท่ีเพ่ิงออกใหม (Startup 
journals) ถาไดนําเขาคลังปญญาก็เหมือนกับไดชื่อเสียงของสถาบันนั้นชวยรับรอง
ความนาเชื่อถือใหวารสารชื่อนั้นโดยอัตโนมัติ  
8. ผูใชสามารถเขาถึงผลงานทางวิชาการไดโดยเสรีและไมมีคาใชจาย 
9. เปนดัชนีชี้วัดคุณภาพทางวิชาการท่ีสําคัญของสถาบัน (Swanepoel, 2005) 
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ประโยชนของคลังปญญา   : ประโยชนตอเจาของผลงาน 
 
1. ชวยเผยแพรผลงานไดอยางกวางขวาง ซ่ึงอาจสงผลดีตอการพิจารณาใหทุน
สนับสนุนการวิจัยตอไปในอนาคต 
2. ชวยใหผลงานเปนท่ีรูจักในแวดวงวิชาการมากข้ึนและเพ่ิมจํานวนการนําผลงาน
ไปศึกษาคนควาและอางถึง (Citation) ในผลงานวิชาการอ่ืน ๆ ตอไป 
3. มีการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลและสามารถเขาถึงผลงานไดในระยะยาว 
4. มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ผูใชสามารถเขาถึงผลงานไดมากกวา
นําเสนอในเว็บไซตสวนบุคคล 

ประโยชนของคลังปญญา   : ประโยชนตอเจาของผลงาน 
 
5. ไดรับขอเสนอแนะและขอคิดเห็น (Feedback and comment) จากผูใชคลัง
ปญญาทันทีท่ีมีผูเขียนถึง 
6. ไดทราบสถิติจํานวนผูเขาใช จํานวนการอางถึง รวมท้ังการทําลิงคผลงานกับ
หลักสูตรการเรียนการสอน และเปนสมาชิกชุมชนนักวิจัยของสถาบัน 
7. ชวยเพ่ิมพูนความรูจากการเขาสืบคนขอมูลของนักวิชาการอ่ืนท่ีอยูในคลังปญญา 
8. เกิดความรวมมือทางวิชาการระดับมากแกแวดวงการศึกษา 

  ประโยชนของคลังปญญา   : ประโยชนตอหองสมุด 
1. พัฒนาการของคลังปญญาใหโอกาสใหมๆ แกวิชาชีพบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร ชวยใหหองสมุดไดแสดงทักษะความสามารถดานบริหารจัดการ
สารสนเทศดิจิทัลจนเกิดเปนบริการรูปแบบใหมในหองสมุด เพ่ิมบทบาทให
หองสมุดมีความสําคัญมากข้ึนและยกระดับภาพลักษณของหองสมุดใหทันสมัย  
กาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. บรรณารักษจัดวาเปนผูมีความสามารถทางวิเคราะหเนื้อหาวิชา จึงไดรับ
มอบหมายใหทํางานคลังปญญารวมกับประชาคมและหนวยงานตาง ๆ ภายใน
สถาบันอยางใกลชิดมากยิ่งข้ึน 
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  ประโยชนของคลังปญญา   : ประโยชนตอหองสมุด 
3. หองสมุดมีบุคลากรท่ีมีพ้ืนฐานความรู ประสบการณ และมีคุณสมบัติตรงกับ
ความตองการของคลังปญญาอยูแลว เชน การสรางขอมูลรายการเมทาดาทา 
ความรูเก่ียวกับลิขสิทธิ์ การเพ่ิม รายการโยง ความรูเก่ียวกับซอฟทแวรจัดการ
ระบบ ฯลฯ เพียงเพ่ิมทักษะเพ่ือการพัฒนาคลังปญญาและจัดการคลังปญญาใหมี
ประสิทธิภาพ ทําใหสามารถดําเนินงานคลังปญญาสถาบันประสบความสําเร็จ 
4. ใหเจาของผลงานทางวิชาการสามารถจัดเก็บและเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศได
หลายประเภท (อนุรักษ อยูวัง, 2555) 

นโยบายในการจัดการคลังปญญา 
  จําแนกเปน 3 นโยบายหลัก ๆ ดังนี้ (Riddle, 2015) 

1. นโยบายเก่ียวกับการจัดการเนื้อหาวิชา (Content guidelines)  
    - กําหนดขอบเขตประเภททรัพยากรสารสนเทศท่ีตองการจัดเก็บในคลัง
สถาบัน   เชน จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะท่ีมีเนื้อหาทางวิชาการเทานั้น  
    - กําหนดรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศท่ีจัดเก็บเพราะทรัพยากรสารสนเทศ
ปจจุบันมีรูปแบบหลากหลาย มีลักษณะตางกัน จึงจําเปนตองใชพ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บมากนอยไมเทากัน เชน ไฟลภาพดิจิทัล (Digital images) ของงานวิจัย
ดานศิลปะตองการใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บมากกวาไฟลบทความวิชาการ 
(Journal articles) หลายเทา เปนตน  
    - กําหนดกรณีถอดถอนทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญา 

นโยบายในการจัดการคลังปญญา 
  2. นโยบายเก่ียวกับการเขาถึง (Access policy)  

   - กําหนดขอบเขตการบริการพ้ืนฐานสําหรับคลังปญญาและการเขาถึง
สารสนเทศท่ีใหผูใชสามารถเขาถึงไดมากท่ีสุดกอน เชน สืบคนทรัพยากร
สารสนเทศในคลังปญญาไดทุกรายการและใหเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มไดทุกคน
โดยไมมีเง่ือนไข  

  - จํากัดสิทธิผูใชในการเขาใชและเขาถึงเนื้อหาสารสนเทศเปนหลายระดับ  

  - การเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มเฉพาะประชาคมในสถาบัน ซ่ึงเปนเรื่องท่ี
จําเปนตองพิจารณาอยางรอบคอบเพ่ือไมใหเกิดปญหาลิขสิทธิ์ เครื่องมือชวย
สืบคนขอมูลเชน คูมือ ดรรชนี ระบบคอมพิวเตอรชวยสืบคน 
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นโยบายในการจัดการคลังปญญา 
3. นโยบายเก่ียวกับการสงวนรักษา (Preservation policies) ควรให

ความม่ันใจวาจะสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลเหลานี้ใหคงอยูตลอดไป
ในระยะยาว การวางแผนสําหรับการพัฒนาเทคโนโลยีอยางยั่งยืนโดยกําหนด
แนวทางในการปองกัน สงวนรักษาและจัดทําสํารองขอมูล (Backup) เพ่ือ
ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีซอฟทแวรลมเหลว (Software 
failures) ฮารดแวรลมเหลว (Hardware failures) ปญหางบประมาณ ปญหา
บุคลากร ฯลฯ 

ทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญา : ผลงานทางวิชาการ  
หมายถึงเอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางเปนระบบ ครอบคลุม

เนื้อหาสาระของวิชา หรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือของหลักสูตรก็ได ท่ีสะทอน
ใหเห็นถึงความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา ไดแก 
• เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
• บทความทางวิชาการ   
• หนังสือ ตํารา  งานวิจัย 
• คูมือปฏิบัติงาน 
• วิทยานิพนธ  สารนิพนธ ผลงานโครงการนักศึกษา 
• สิ่งประดิษฐ/ผลงานการสรางสิ่งมีชีวิตพันธุใหม  
•  งานสรางสรรค /ผลงานศิลปะ 
•  แถบเสียง 
•  สื่ออิเล็กทรอนิกส 
•  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ 

 

แนวทางเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาคลังปญญา 
 
1. การสรางชุมชนและทรัพยากร  ชุมชนหมายถึงมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันตาง ๆ ท่ีมีทรัพยากรของแตละชุมชน ทรัพยากรหมายถึงรายงานทาง
วิชาการ บทความวิจัย วารสาร สื่อการเรียนการสอน และรายงานการประชุม  
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งชุมชนและจัดหาทรัพยากรใหมตองไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกของชุมชน 

2 การบริหารชุมชนคลังปญญา เปนการกําหนดความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการคลังปญญาสถาบันใหกับบุคลากรหรือพนักงานของคลังปญญาให
เหมาะสม การกําหนดสถานะผูดูแลระบบสามารถชวยทําใหการบริหารจัดการ
คลังปญญางายและสะดวกข้ึน 

3. ผูสนับสนุนคลังปญญา หมายถึง อาจารย บุคลากรหรือพนักงาน 
นักศึกษา โดยอาจารยและนักศึกษาเปนผูสรางผลงานทางวิชาการ บุคลากรหรือ
พนังงานท่ีเปนผูดูแลระบบและเปนผูรับผิดชอบคลังปญญา 
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แนวทางเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาคลังปญญา 
 
1. การสรางชุมชนและทรัพยากร  ชุมชนหมายถึงมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันตาง ๆ ท่ีมีทรัพยากรของแตละชุมชน ทรัพยากรหมายถึงรายงานทาง
วิชาการ บทความวิจัย วารสาร สื่อการเรียนการสอน และรายงานการประชุม  
นโยบายท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งชุมชนและจัดหาทรัพยากรใหมตองไดรับความ
รวมมือจากสมาชิกของชุมชน 

2 การบริหารชุมชนคลังปญญา เปนการกําหนดความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการคลังปญญาสถาบันใหกับบุคลากรหรือพนักงานของคลังปญญาให
เหมาะสม การกําหนดสถานะผูดูแลระบบสามารถชวยทําใหการบริหารจัดการ
คลังปญญางายและสะดวกข้ึน 

3. ผูสนับสนุนคลังปญญา หมายถึง อาจารย บุคลากรหรือพนักงาน 
นักศึกษา โดยอาจารยและนักศึกษาเปนผูสรางผลงานทางวิชาการ บุคลากรหรือ
พนังงานท่ีเปนผูดูแลระบบและเปนผูรับผิดชอบคลังปญญา 

แนวทางเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาคลังปญญา (ตอ) 
 
4. ประเภทของเนื้อหาท่ีอยูในคลังปญญา ชนิดของเนื้อหาท่ีรวมอยูในคลัง

ปญญาจะมีความหลากหลาย ทางสถาบันจําเปนท่ีจะกําหนดเนื้อหาท่ีเหมาะสม
เพ่ือบรรจุลงในคลังปญญาบัน การกําหนดเนื้อหาหรือทรัพยากรท่ีจะบรรจุไว
ตั้งแตเริ่มตนจะชวยใหงายตอการจัดการ รวมถึงกําหนดรูปแบบของขอมูลตอง
สามารถรองรับไฟลขอมูลทุกชนิดได กําหนดคอมพิวเตอรแมขาย (server) ซ่ึงมี
ไวสําหรับเปนพ้ืนท่ีในการจัดเก็บขอมูลในคลังปญญา  ควรมีราคาไมแพงเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการมีคาใชจายท่ีเกินความจําเปน (Nabe, 2010) 

5. การใชเนื้อหาในคลังปญญา การเขาถึงเนื้อหา เจาของผลงานมีลิขสิทธิ์
ในทุกผลงานท่ีจัดเก็บในคลังปญญา  จะตองไดรับอนุญาตจากเจาของผลงาน
เรียบรอยแลว เพ่ือท่ีจะเผยแพรและผูใชสามารถดาวนโหลดเนื้อหานั้นไปใช
ประโยชนได 

 

แนวทางเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาคลังปญญา (ตอ) 
 
6. ขอตกลงในการสงขอมูลสูคลังปญญา เปนการแสดงวิธีการท่ีชัดเจนใน

การสงผลงานเขาสูคลังปญญารวมถึงสิทธิท่ีเจาของผลงานพึงจะไดรับ ผูท่ีจะ
สงผลงานเขาสูคลังความรูสถาบันจําเปนตองรับทราบและยอมรับในขอตกลง
ของคลังปญญา  คลังปญญาควรจะมีนโนบายท่ีระบุสิทธิของเจาของผลงาน เชน 
คลังปญญาไมถือเอาสิทธิ์ใด ๆ ของผลงานชิ้นนั้น ๆ เพียงแตชวยในการเผยแพร
ผลงานเทานั้น 

7. ข้ันตอนในการสงขอมูลสูคลังปญญา มี 2 รูปแบบ คือ  
       1. เจาของผลงานสงใหกับผูดูแลระบบคลังความรูสถาบันเพ่ือนํา

ผลงานเขาสูคลังปญญา 
       2. การสงผลงานดวยตัวเองผานทางโปรแกรมประยุกตท่ีใชสรางคลัง

ปญญา 
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แนวทางเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาคลังปญญา (ตอ) 
 
8. การนําขอมูลออกและการเก็บรักษาขอมูลในคลังปญญา การเก็บรักษา

ขอมูลท่ีอยูในคลังปญญาเปนสิ่งสําคัญ  สวนใหญถานําขอมูลเพ่ือจัดเก็บในคลัง
ปญญาแลวจะไมอนุญาตใหมีการถอนขอมูลออกจากคลังปญญา แตอาจจะมี
การยกเวนบางกรณีแลวแตผูดูแลระบบและบุคคลกรบริหารจัดการคลังความรู
สถาบันพิจารณา เพราะผลงานทุกชิ้นมีความเก่ียวของกับลิขสิทธิ์ 

9. การสงวนรักษา เปนหนึ่งในความรับผิดชอบของหองสมุด ซ่ึงหองสมุด
จะมีสวนรวมในคลังปญญาซ่ึงเปนการเพ่ิมบทบาทของหองสมุดในการเขาไปสู
การใหบริการเอกสารท่ีอยูในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกสมากยิ่งข้ึน และ
การใหบริการของหองสมุดเพ่ือเสริมสรางใหหองสมุดทันสมัยยิ่งข้ึน 

 

แนวทางการดําเนินการคลังปญญาเชิงปฏิบัติ 
1. การจัดระบบสารสนเทศดิจิทัลเปนการสรางมาตรฐานเพ่ือการจัดระบบ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลโดยใชมาตรฐานเมทาดาทา เพ่ือใชอธิบายทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล เชนเดียวกับการทํารายการ (catalog) ของหนังสือ เมทาดาทา
ท่ีนิยมใชกับการพัฒนาคลังปญญา ไดแก ดับลินคอรเมทาดาทา  (Dublin Core 
Metadata) เนื่องจากมีความยืดหยุนในการประยุกตใช และสามารถปรับแกไข 
ใหเหมาะสม  

ชุดหนวยขอมูลยอยดับลินคอรเมทาดาทา ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน 
คือ 

 (1) หนวยขอมูลยอยหลัก  (Core element)  
 (2) ตัวขยาย (Qualifiers) ซ่ึงเปนคําอธิบายเพ่ิมเติมในชุดหนวยขอมูลยอย   
 

 
หนวยขอมูลยอยหลัก Dublin Core :  15 องคประกอบ แบงเปน 3 กลุม  
  1. หนวยขอมูลยอยท่ีเก่ียวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เปนหนวยขอมูล
ท่ีใชอธิบายเก่ียวกับ 
• ชื่อเรื่อง   
• ลักษณะ 
• ตนฉบับ/แหลงท่ีมา 
• ขอบเขต  
• หัวเรื่อง  
• ประเภท 
• เรื่องท่ีเก่ียวของ 
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หนวยขอมูลยอยหลัก Dublin Core :  15 องคประกอบ แบงเปน 3 กลุม  
 
2. หนวยขอมูลยอยท่ีเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา เปนหนวยขอมูลท่ีใชอธิบาย
เก่ียวกับ 

• เจาของผลงาน 
• สํานักพิมพ   
• ผูรวมงาน 
• สิทธิ 

 
 
 

 

 
หนวยขอมูลยอยหลัก Dublin Core :  15 องคประกอบ แบงเปน 3 กลุม  
 
3. หนวยขอมูลยอยท่ีเก่ียวของกับรูปแบบท่ีปรากฎใหใชงาน เปนหนวยขอมูลท่ีใช
อธิบายเก่ียวกับ 

• วัน เดือน ป ท่ีสรางผลงาน  
• รูปแบบของการนําเสนอผลงาน   
• รหัส  
• ภาษา 

 

แนวทางการดําเนินการคลังปญญาเชิงปฏิบัติ (ตอ) 
2. โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนา โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาคลังปญญาสถาบันท่ี
เปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายมีดวยกันหลายโปรแกรมซ่ึงตางมีคุณลักษณะ
เฉพาะท่ีแตกตางกัน การนําไปใชตองพิจารณาใหเหมาะสมกับชนิดของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีตองการจัดเก็บ ระยะเวลา ความเหมาะสมของซอฟตแวร คาใชจาย
ในการติดตั้ง (เปรมฤดี แทนมาลา, 2552)  
     2.1 โปรแกรมท่ีมหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนเอง 
     2.2 โปรแกรมประเภท Open source เปนโปรแกรมท่ีมีนักพัฒนาสรางข้ึน
มาแลวนํามาแจกจายและเปดโอกาสใหผูอ่ืนเขามารวมกันพัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ 

 



322 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมประเภท Open source  
1. DSpace เปนซอฟตแวรทางเลือกสําหรับสถาบันการศึกษาสรางข้ึนโดย 
Hewlett Packard Corporation  และ Massachusetts Institute of 
Technology   
2. EPrint  เปนซอฟตแวรรหัสเปด ไดรับการพัฒนาโดย University of 
Southampton 
3.  Fedora เปนซอฟตแวรรหัสเปด ไดรับการพัฒนาโดย Cornell University 
รวมกับ Virginia University 
4. Green stone เปนซอฟตแวรรหัสเปด ไดรับการพัฒนาโดย University of 
Waikato 

 

ขอดี DSpace  
• รองรับทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลทุกประเภท 

•  รองรับมาตรฐาน OAI – PMH 

•  ใชมาตรฐาน Dublin Core 

•  สามารถคนหาเอกสารฉบับเต็มโดยใชโปรแกรม Lucene หรือ Google ได 

•  สามารถปรับแตงสวนตอประสานกับผูใชใหมีความเหมาะสมได 

 

แนวทางการดําเนินการคลังปญญาเชิงปฏิบัติ (ตอ) 
3. ฮารดแวรท่ีใชในการจัดการคลังปญญาสถาบัน 
     3.1 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
  3.2 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถรองรับการ
ใหบริการอยางตอเนื่องระยะยาว และมีความพรอมในการนําเขาสารสนเทศ  

3.3 เครื่องสแกนเนอรเพ่ือเปลี่ยนแปลงตนฉบับใหเปนไฟลขอมูล 
3.4 กลองถายภาพดิจิทัล 
3.5 เครื่องสํารองไฟ 
3.6 อุปกรณเก็บรักษาขอมูล 
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คลังปญญาดิจิทัล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรผลงานทางวิชาการของ
อาจารย  นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ใน
รูปแบบดิจิทัล  พัฒนาโดยใชโปรแกรม dspace  ขอมูลประกอบดวย 

    1. ผลงานทางวิชาการ 
• หนังสือ  
• ตํารา   
• รายงานการวิจัย 
• ภาพผลงานศิลปะ บทความทางวิชาการ 
• วิทยานิพนธ/สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ 
• วาสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัย  
2. ขอมูลชีวประวัติศิลปน มหาวิทยาลัยศิลปากร   
3. ทําเนียบนักวิชาการ มศก.  
 

คลังปญญาดิจิทัล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

ชีวประวัติศิลปน 

นักวิขาการ มศก. 

ผลงานทางวิชาการ 

คลังปญญาดิจิทัล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จัดสรางข้ึนตามรูปแบบ “CREATION Model”  เปนผลมาจากการสังเคราะหขอมูล
จาก  

• เอกสาร/งานวิจัย 
• การสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีมีการจัดตั้งคลัง

ปญญามหาวิทยาลัย 
• การสัมภาษณผูบริหารและผูปฏิบัติงานในคณะวิชา/หนวยงานท่ีตั้งอยู 

ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ  
• การแจกแบบสอบถามแกประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 338 

คน เพ่ือศึกษาความตองการและรูปแบบคลังปญญาดิจิทัลท่ีประชาคม 
มหาวิทยาลัยศิลปากรพึงประสงค 
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“CREATION Model” 

I=  อัตลักษณของ 
     มหาวิทยาลัย 
     ศิลปากร 
 
O= การเขาถึง 
     แบบเสร ี
 
N= ความตองการ 
    ของ 
    ประชาคม 
    มหาวิทยาลัย 
    ศิลปากร 

C=  เนือหาสาระ 
RE= การคนคืน 
      และการ 
      แสดงผล 
A=  การกําหนด 
      สิทธ์ิโดย 
      ผูทรงสิทธ์ิและ 
      ประชาคม 
      มหาวิทยาลัย 
      ศิลปากร   
T=  เทคโนโลยีท่ี 
      เหมาะสม 
      สําหรับ 
      คลังปญญา 

“CREATION Model” 
1. C= content of Silpakorn  University Repository  : เนื้อหาสาระของคลัง
ปญญาดิจิทัล  
        1.1 จัดเก็บผลงานท่ีจัดทําโดย อาจารย นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
        1.2 มีเนื้อหาทางวิชาการ 
        1.3 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบไฟลดิจิทัล 
        1.4 จัดเก็บ  หนังสือ ตํารา วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ ศิลปนิพนธรายงาน
การวิจัย บทความทางวิชาการ และวารสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัย  
        1.5 มีการสะสมเพ่ิมพูนผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่องและเก็บรักษา
เอกสารดิจิทัลใหคงอยูระยะยาว 

“CREATION Model” 
2. RE= Retrieve and results : การคนคืนและการแสดงผล 
      2.1 มีทางเลือกการสืบคน  Basic search 
 2.2 มีทางเลือกการสืบคน Advance search 
 2.3 มีทางเลือกการสืบคน Browse แบงตาม ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง/คําสําคัญ ชื่อ
บุคคล ชื่อคณะวิชา/หนวยงาน 
 2.4 การแบงชุมชน (Community in Silpakorn University Repository) 
ในหนาจอหลักแบงตามสาขาวิชาและภาควิชา 
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“CREATION Model” 
2. RE= Retrieve and results : การคนคืนและการแสดงผล 
    2.5 ใชมาตรฐานการลงรายการ Dublin Core Metadata 

        2.6 การแสดงผลการสืบคนแบบยอ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง  ชื่อผูแตง/เจาของ
ผลงาน และสาระสังเขป 
        2.7 การแสดงผลการสืบคนแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ของ Dublin Core Metadata จํานวน  15 
องคประกอบ และองคประกอบยอยเพ่ิมเติมสําหรับวิทยานิพนธ/สารนิพนธ ไดแก 
Degree name, Degree level, Degree Discipline และ Degree.grantor 

   2.8 มีการแสดงรายการขอมูลใหม 

“CREATION Model” 
3. A= Authorization by Owner  Rights and Silpakorn  University   
Community : การกําหนดสิทธิ์โดยผูทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
      3.1 เจาของผลงานทางวิชาการเปนผูกําหนดระดับการเขาถึงเอกสารของผูใช  
      3.2 มีการเผยแพรทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป 
และเนื้อหาฉบับเต็ม ซ่ึงเปนตามท่ีเจาของผลงานกําหนด 
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“CREATION Model” 
      3.3 เจาของผลงานทางวิชาการเปนผูอนุญาตใหหอสมุดนําเขาผลงานทาง
วิชาการเขาสูคลังปญญาดวยการจัดสงสิ่งพิมพ ไฟลดิจิทัล รวมท้ังใหหอสมุด
ดําเนินการจัดเอกสารเพ่ือนําเขาคลังปญญา 
      3.4 เจาของผลงานทางวิชาการนําเขาผลงานทางวิชาการเขาสูคลัง
ปญญาดวยตนเอง 
      3.5 มีการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศดวยลายน้ําดิจิทัลแบบ
มองเห็นดวยตาเปลา 

“CREATION Model” 
4. T=Technology for Repository : เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับคลังปญญา 
              4.1 ใชเครื่องคอมพิวเตอรแมขายเสมือนท่ีมีประสิทธิภาพ 
              4.2 ใชโปรแกรมท่ีมีการออกแบบสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรท่ียืดหยุน 
สามารถปรับเพ่ิมหนวยขอมูลไดตามตองการโดยไมสงผลกระทบตอโครงสรางหลัก
ของซอฟตแวร 
              4.3 ใชโปรแกรมท่ีรองรบัทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท 
              4.4 ใชโปรแกรมท่ีรองรับมาตรฐาน  OAI-PMH และสามารถคนหา
เอกสารฉบับเต็มโดยใช Google ได  
 4.5 มีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถกําหนดชื่อ รหัสผาน และสิทธิ์
ใหกับผูใชงานในการเขาใชระบบ 
 4.6 มีอุปกรณและระบบการสํารองขอมูล 

“CREATION Model” 
5. I=Identity of Silpakorn University : อัตลักษณของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
           5.1 การมีเอกลักษณเฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร เชน มีภาพผลงาน
ศิลปะ 
    5.2 มีชีวประวัติศิลปนท่ีเปนบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    5.3 มีทําเนียบนักวิชาการแตละดานตามอัตลักษณของ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
    5.4 ผลงานท่ีเก็บรวมรวบในคลังปญญาดิจิทัลเปนผลงานทางวิชาการและ
การสรางสรรคทางดานศิลปะ การออกแบบ และโบราณคดี ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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“CREATION Model” 
6. O=Open Access  : การเขาถึงแบบเสรี 

           6.1 ผูใชทุกประเภทสามารถเขาถึงสารสนเทศทางวิชาการไดโดยเสรีจากทุก
สถานท่ี 

  6.2 ผูใชสามารถเขาถึงสารสนเทศทางวิชาการโดยใชอินเทอรเน็ต 
  6.3 ผูใชมีสิทธิเขาถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอาน พิมพ และดาวนโหลดได
โดยไมเสียคาใชจาย แตตองอางอิงแหลงท่ีมา ใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น และหาม
ดัดแปลงแกไข  
  6.4 มีการแบงปนความรูและทรัพยากรสารสนเทศรวมกันสามารถนําไปตอ
ยอดองคความรู ไดรวดเร็ว 
  6.5 ผูใชสามารถใชบริการไดโดยไมตองลงทะเบียนเปนสมาชิก  

  6.6 ทําใหวรรณกรรมท่ีไมมีการตีพิมพหรือเผยแพรในวงจํากัด (Grey 
literature) สามารถเขาถึงไดโดยเสรี 

“CREATION Model” 
7.  N=Needs of Silpakorn  University  community : ความตองการของ
ประชาคมมหาวิทยาลัย 
                7.1 มีการศึกษาความตองการของประชาคมกอนการดําเนินการ
พัฒนาคลังปญญา 
                7.2 มีการนําผลความตองการของประชาคมมากําหนดรูปแบบ
ฐานขอมูลคลังปญญา 
                7.3 มีการประเมินผลความพึงพอใจประชาคมตอฐานขอมูลคลัง
ปญญาท่ีพัฒนาข้ึน 
                7.4 มีการนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของประชาคมมา
ปรับปรุงคลังปญญาท่ีพัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับความตองการของประชาคม 
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คลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

การสืบคนดวยเมนู  
Search 

การสืบคนคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดรูปแบบการ
นําเสนอรายการดวย
การคลิกท่ี  
 

การสืบคน เมนู Basic search 
การกําหนดรูปแบบการนําเสนอรายการ มีดังนี้  คือ 
 1. การจัดเรียง (Sort Option) ไดแก 
           • จัดเรียงตามลําดับรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของมากท่ีสุด (Relevance) 
           • จัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง  ก-ฮ, A-Z (Title Asc) 
           • จัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง  ฮ,-ก Z-A (Title Desc) 
           • จัดเรียงตามลําดับปพิมพ  ปเกา-ปใหม 
           • จัดเรียงตามลําดับปพิมพ  ปใหม-ปเกา 
 2. จํานวนรายการผลการสืบคนตอหนา  ไดแก 5 รายการ 10 รายการ 20 
รายการ 40 รายการ 60 รายการ  80 รายการ และ 100 รายการ 
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การสืบคนคลังปญญาดิจิทัล  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมนู Advanced Search เปนการสืบคนเพ่ือใหไดรายการท่ีเฉพาะเจาะจง 
สามารถเลือกสืบคนคําหลายคําจากหลายเขตขอมูล 

การสืบคนเมนู Advanced Search 
 

Show Advanced  
Filters 
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การสืบคนเมนู Advanced Search 
จํากัดคําคนใหแคบลงโดยกําหนดเขตขอมูลท่ีตองการสืบคนรวมกับการเลือก
คําเชื่อม 

คําเช่ือม 

การสืบคนเมนู Advanced Search 
เพ่ิมชองรายการ โดยคลิก          เพ่ือกําหนดคําคนเพ่ิมเติมแลว คลิก Apply 
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การสืบคนเมนู  Browse 
เมนู  Browse เพ่ือใหระบบแสดงรายการทุกรายการเรียงตามประเภทขอมูล  

 

ชุมชน  
ปที่ผลิต  
ผูแตง  
ชื่อเรื่อง  
หัวเรื่อง/
คําคน 

การสืบคนเมนู  Browse 
ระบบแสดงรายการทุกรายการเรียงตามประเภทขอมูล  
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รายการผลงานวิชาการแบบยอ  
 

1.ช่ือรื่อง 
2.ผูแตง 
3.บทคัดยอ  
4.หัวเรื่อง/คําคน 
5.ทางเช่ือม
เอกสาร 
ฉบับเต็ม 
6.รายการ 
  แบบเต็ม 

1 

5

 

2

 6

 

4

 

3

 

ชีวประวัติศิลปน 
รวบรวมเฉพาะชีวประวัติของศิลปนท่ีเปนบุคลากรมหาวิทยาลัย 
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ชีวประวัติศิลปน 
พิมพชื่อศิลปนท่ีตองการสืบคน ในชอง Enter Name for search 

ชีวประวัติศิลปน 
พิมพชื่อศิลปนท่ีตองการสืบคน ในชอง Enter Name for search 

ขอมูลประกอบดวย 
 1. ชื่อ  
 2. ตําแหนงทาง   
    วิชาการ  
 3. ประวัติการศึกษา 
 4. ความชํานาญ   
 5. รางวัลทีไดรับ 
 6. ที่อยู 
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นักวิชาการ มศก. 
รวบรวมรายชื่อนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีผลิตผลงานทางวิชาการ  

 

นักวิชาการ มศก. 
รวบรวมรายชื่อนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีผลิตผลงานทางวิชาการ  

นักวิชาการ มศก. 
พิมพชื่อนักวิชาการท่ีตองการสืบคนในชอง Enter Name for search 
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คูมือการใชงานคลังปญญาดิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Repository) 

การสมัครเปนสมาชิกคลังปญญาดิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Repository)  
1. เขาเว็บไซต SU Repository : 202.28.75.7:8080/xmlui จะปรากฎหนาจอดังนี้ คลิกท่ี       
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2. กรอก E-Mail Address  และ Password  แลวคลิกปุม Sign in 

  

การสมัคร E-Mail Address เพ่ือเขาใชงานระบบ คลิกท่ี  Click here to register  
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การเพ่ิมรายการทรัพยากรสารสนเทศเขาคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU 
Repository)  
1. การเพ่ิมขอมูลเขาคลังปญญา คลิกเลือกภาควิชา/สาขาวิชาท่ีตองการนําเขาขอมูล ภายใต 
Communites in DSpace  
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บางภาควิชา/สาขาวิชาจะมีการแบงเปนชุมชนยอย คลิกเลือกรายการท่ีตองการภายใตชุมชนยอย 
(Sub-communities within this community) 
 

 

2. คลิกเลือกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศใน Collections in this community ท่ีตรงกับความ
ตองการท่ีจะนําเขาขอมูล ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศในคลังปญญาดิจิทัล ไดแก บทความทาง
วิชาการ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ศิลปนิพนธ หนังสือ เอกสารคําสอน และผลงานศิลปะ 
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3. จากนั้นคลิกท่ีคําวา “Submit a new item to this collection” ตามประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีตองการนําเขาขอมูล เชน หนังสือ วิทยานิพนธ เปนตน 
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4. ปรากฏหนาจอสําหรับการนําเขาขอมูล ดังภาพ 
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กรอกเมทาดาทาหรือขอมูลท่ีบรรยายทรัพยากรสารสนเทศประเภทตาง ๆ ท่ีตองการนําเขา ดังนี้  
1. Authors : กรอกชื่อผูแตง ผูสรางสรรคผลงาน หรือรับผิดชอบเนื้อหาทรัพยากร ซ่ึงอาจเปนบุคคล
หรือหนวยงาน เชน ผูแตงหนังสือ ผูวิจัย เปนตน หากมีผูแตงหลายคนใหกรอกชื่อ-นามสกุล ของผูแตง
ทุกคน โดยหลังจากกรอกชื่อคนแรกแลว คลิกปุม Add กรอกชื่อ นามสกุล ผูแตงรวมทีละคน แลวคลิก
ปุม Add ตามหลังชื่อผูแตงทุกคน สําหรับผูแตงชาวตะวันตกใหลงนามสกุลกอนตามดวยชื่อตน กรณีท่ี
ไมแนใจใหลงตามท่ีปรากฏ ไมตองกลับคํา 
กรณีท่ีเปนหนวยงาน ลงรายการหนวยงานใหญ ตามดวยหนวยงานยอย โดยมีเครื่องหมายมหัพภาค
และเวนระยะ ค่ันระหวางหนวยงานใหญและหนวยงานยอย ถาไมแนใจวาหนวยงานใดเปนหนวยงาน
ใหญ หรือหนวยงานยอยใหลงตามท่ีปรากฏ 
 
ตัวอยาง 

 
 
2. Titles * : กรอกชื่อเรื่อง (หนังสือ บทความ เอกสาร ฯลฯ) 

ตัวอยาง 

 
* จําเปนตองใสขอมูล 
 
3. Other Titles  : กรอกชื่อเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิม (กรณีหนังสือ บทความ เอกสาร ฯลฯ มีหลายชื่อหรือ
หลายภาษา) เชน ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ เปนตน จากนั้นคลิกปุม Add  
 
ตัวอยาง 

 
4. Date of Issue *  : ปท่ีผลติทรัพยากรสารสนเทศ วิธีการลงรายการใชป เดือน วันท่ีผลิต/ตีพิมพ
เผยแพร  

ตัวอยาง การลงรายการปท่ีผลิตสําหรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีระบุเฉพาะป เชน หนังสือ ตํารา 
วิทยานิพนธ ศิลปนิพนธ ผลงานศิลปะ 
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ตัวอยาง การลงรายการปท่ีผลิตสําหรับทรัพยากรสารสนเทศท่ีระบุ เดือน ป เชน บทความวิชาการท่ี
ลงในวารสาร 

 

 
* จําเปนตองใสขอมูล 
 
5. Publisher : กรอกชื่อหนวยงานท่ีผลิตทรัพยากรสารสนเทศ เชน มหาวิทยาลัย สํานักพิมพ รวมถึง
หนวยงานท่ีเปนผูเผยแพรผลงานเพ่ือใหผูใชเขาถึง (access) ทรัพยากรสารเสนเทศ 
 
ตัวอยาง 

 
 
 
 
 



344 

6. Call Number : เปนการอางอิงถึงทรัพยากรสารสนเทศท่ีเปนท่ีมาของวัตถุดิจิทัล กรอกหมายเลข
เรียกหนังสือ  (หากหนังสือ บทความ เอกสาร ฯลฯ มีตัวเลมอยูในหองสมุด สามารถดูไดจากเว็บไซต 
www.opac.lib.su.ac.th) 
 

 
 
ตัวอยาง 

 
 
7. Identifiers : เปนขอความหรือตัวเลขท่ีใชระบุชี้เฉพาะทรัพยากรนั้น ๆ รวมถึงตัวบงชี้สากล เชน 
หมายเลข ISBN ของหนังสือ คลิกท่ีเครื่องหมายสามเหลี่ยม จากนั้นเลือก ISBN กรอกหมายเลขตามท่ี
ปรากฏในทรัพยากรสารสนเทศ  
 
ตัวอยาง 

 

 
8. Type : ประเภทของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ เลือกประเภทโดยการคลิกท่ีขอความตาม
ตองการ ดังนี้ 
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Article  บทความทางวิชาการ 
Book  หนังสือ ตํารา 
e-book  หนังสืออิเล็กทรอนิกส  
Image  ตัวแทนท่ีมองเห็น เชน รูปภาพ/ภาพถายของวัตถุ ภาพผลงานจิตรกรรม 

ภาพวาด 
Lecture เอกสารคําสอน เอกสารประกอบการสอน 
Research  รายงานการวิจัย 
Thesis  วิทยานิพนธ/ศิลปะนิพนธ 
Other  อ่ืน ๆ  

 
ตัวอยาง  

 
 
9. Relation : ทรัพยากรสารสนเทศท่ีกําลังลงรายการมีความสัมพันธกับทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน ๆ 
ใชแสดงความสัมพันธระหวางทรัพยากรสารสนเทศ สามารถขยายหนวยขอมูลยอย ดังตอไปนี้ 

relation.has part   มีสวนประกอบ 
relation.has version  มีฉบับ 
relation.is based on   เปนพ้ืนฐาน 
relation.is format of   เปนอีกรูปแบบของ 
relation.is part of   เปนสวนหนึ่งของ 
relation.is part of series  เปนสวนหนึ่งของชุด 
relation.is referenced by  ถูกอางถึง 
relation.is replaced by  ถูกแทนท่ีโดย 
relation.is version of   เปนฉบับของ 
relation.requires   ตองการ 
relation.uri    References Uniform Resource Identifier for 

related item 
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ตัวอยาง วิธีการลงรายการบทความวิชาการ คือ ชื่อวารสาร ปท่ี ฉบับท่ี (เดือน ป พ.ศ.) : หมายเลข
หนา 

 
 
10. Coverage : ขอบเขตของเนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศตามภูมิศาสตร (spatial) และ เวลา 
(temporal)  สามารถขยายหนวยขอมูลยอย ดังตอไปนี้  

coverage.spatial  สถานท่ีต้ัง ชื่อสถานท่ี ชื่อภู มิศาสตร ท่ี เ ก่ียวของกับเนื้ อหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

coverage.temporal  วันท่ี ชวงเวลาท่ีครอบคลุมเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ 
 
ตัวอยาง 

 

 
 
11. Language : เลือกภาษาตามเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ เชน Thai 

  
จากนั้นคลิกปุม                   เพ่ือไปท่ีหนาถัดไป 

12. Subject Keywords : ใสหัวเรื่องหรือคําสําคัญท่ีเก่ียวของกับเนื้อเรื่อง เชน คําสําคัญ วลีหรือรหัส
แสดงหมวดหมู ท่ีใชอธิบายเนื้อหาของวัตถุดิจิ ทัล การกําหนดหัวเรื่องควรใชคําศัพทควบคุม 
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(Controlled vocabulary) ท่ีไดจากคูมือกําหนดหัวเรื่อง เชน หัวเรื่องสําหรับหนังสือภาษาไทย 
Library of Congress Subject Headings (LCSH) เปนตน หรือคําท่ีไดจากหนังสือรวมศัพทสัมพันธ 
คําศัพทท่ีใชในองคประกอบนี้อาจเลือกจากคําท่ีปรากฏในชื่อเรื่องหรือท่ีปรากฏในองคประกอบท่ีเปน
ลักษณะ (Description) ซ่ึงก็คือคําสําคัญท่ีปรากฏในหนาสารบัญหรือในบทคัดยอ  

ตัวอยาง 

 

ถามีหลายหัวเรื่องใหกรอกหัวเรื่องแรก คลิก add กรอกหัวเรื่องทีตองการเพ่ิม  

 

ถาตองการลบรายการใด ใหคลิกในชองสี่เหลี่ยมหนาขอความตามตองการจะปรากฏเครื่องหมาย   
แลวคลิก  
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13. Abstract : บทคัดยอ เปนองคประกอบยอยประเภทหนึ่งของลักษณะ (Description) เพ่ืออธิบาย
รายละเอียดเนื้อหาของวัตถุดิจิทัล กรอกบทคัดยอ เสร็จแลวคลิกปุม Add   
 

 
 

หากมีบทคัดยอภาษาอ่ืน ๆ ใหกรอกจนจบแลวคลิก Add อีกครั้ง 
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14. Description : เปนการลงรายการสําหรับวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ รายการท่ีลง ไดแก 
วิทยานิพนธหรือศิลปนิพนธ อักษรยอชื่อปริญญา สาขาวิชาหรือภาควิชา ชื่อมหาวิทยาลัย ปท่ีผลิต  มี
รูปแบบการลงรายการดังนี้ 

วิทยานิพนธ/ศิลปนิพนธ (อักษรยอชื่อปริญญา (สาขาวิชาหรือภาควิชา)) – ชื่อมหาวิทยาลัย, 
ปท่ีผลิต 
ตัวอยาง วิทยานิพนธ (ศ.ม. (ภาพพิมพ))--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 
 

 
 

15. Right Holder : กรอกชื่อเจาของลิขสิทธิ์ เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นคลิกปุม Next 
 
ตัวอยาง 

  
16. Degree Name : เปนการลงรายการสําหรับวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ รายการท่ีลงคือชื่อ
ปริญญา เชน ศิลปมหาบัณฑิต  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 
ตัวอยาง 

 
 
  

ศิลปมหาบัณฑิต 



350 

17. Degree Discipline : เปนการลงรายการสําหรับวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ รายการท่ีลงคือชื่อ
สาขาวิชา / ภาควิชา เชน ภาพพิมพ มานุษยวิทยา เปนตน 
ตัวอยาง 

 
 
18. Degree Level : เปนการลงรายการสําหรับวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ รายการท่ีลงคือระดับ
ปริญญา ไดแก ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
 
ตัวอยาง 

 
 
19. Degree Grantor : เปนการลงรายการสําหรับวิทยานิพนธและศิลปนิพนธ รายการท่ีลงคือชื่อ
มหาวิทยาลัยท่ีประสาทปริญญา  
 
ตัวอยาง 

 
 
20. Upload File(s) : การอับโหลดไฟล/ภาพ 
 ในการอับโหลดไฟลงาน/ภาพ ควรเตรียมไฟลงานใหมีขนาดไมเกิน 10 MB หากเปนไฟลภาพ 
ตองกําหนดขนาดภาพใหมีความยาวภาพดานใดดานหนึ่งเปน 600 pixels และมี resolution เปน 72 
dpi 
  

ปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 



351 

 

การอับโหลดไฟลหรือเพ่ิมไฟลมี  2 กรณี คือ  
1. กรณีขอมูลมีเพียง 1 ไฟล  

 1.1 คลิกปุม “Choose File” เลือกไฟลท่ีตองการเพ่ือนําเขาไฟลงาน/ภาพ 
 

 
1.2  เลือกไฟลเอกสารฉบับเต็มท่ีตองการนําเขา คลิก Open 
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1.3.จะปรากฏชื่อไฟลท่ีอับโหลดเรียบรอยแลว  คลิก Next 
 

 
   

2. กรณีขอมูลมีมากกวา 1 ไฟล  
  2.1. คลิกปุม “Choose File” เลือกไฟลท่ีตองการเพ่ือนําเขาไฟลงาน/ภาพ 

ดําเนินการตามข้ันตอนขอ 1.2-1.3 
  2.2. คลิกปุม Upload file & add another เพ่ืออับโหลดไฟลเพ่ิม 
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2.3. แสดงรายการขอมูลท่ีอับโหลดแลว จากนั้นคลิกปุม Next  
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เม่ือคลิกปุม Next แลว จะปรากฏหนาจอท่ีแสดงรายละเอียดขอมูลท่ีไดกรอกไวท้ังหมด เพ่ือ
ตรวจสอบและแกไขขอมูลใหถูกตอง หากพบวาสวนใดผิดพลาดใหคลิกท่ี “Correct one of these” 
เพ่ือทําการแกไข หากขอมูลถูกตอง ใหคลิกปุม Next 

 
 

  
  

ไฟลเอกสารท่ีอับโหลดแลว 



355 

 

อานขอตกลงใน Distribution License และยอมรับ โดยคลิกเครื่องหมาย  ลงใน  
 I Grant the License จากนั้นคลิกปุม Complete submission  
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หนาจอแสดงขอความ “Submission complete”: การนําเขาขอมูลเสร็จสมบูรณ  
 

 
 
รายการขอมูลท่ีนําเขาเสร็จสมบูรณแลว จะแสดงผลทางหนาจอ ดังภาพ  
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การเพ่ิม/แกไข/ลบขอมูล ในคลังปญญาดิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU Repository) 
1. สืบคนรายการท่ีตองการเพ่ิม/แกไข/ลบขอมูล โดยใชทางเลือก ดังนี้ 

1.1 ทางเลือก  Search  
1.2 ทางเลือก Browse   
1.3 เลือกภาควิชา/สาวิชา ภายใต Communites in DSpace 
 

 
  

 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 
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ทางเลือก  Search โดยการพิมพชื่อ นามสกุลของบุคคลหรือ ชื่อเรื่อง ท่ีตองการ เชน  
วรรณภา  อัมพวัน  แลวคลิก           จะปรากฏดังภาพ 

 

 
ทางเลือก Browse  โดยการคลิกท่ี Communites & Collections, By Issue Date, 

Authors, Titles, Subject/Keywords   ซ่ึงเปนการคนแบบไลเรียงตามลําดับอักษรหรือปท่ีผลิต 
คลิกท่ีรายการท่ีตองการ 
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เลือกภาควิชา/สาวิชา ภายใต Communites in DSpace 
 

 
พิมพชื่อท่ีตองการเพ่ิม/แกไขขอมูล คลิก Go 

 

 

 จะปรากฏดังภาพ คลิกท่ีชื่อเรื่อง 
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2. ปรากฏขอมูลดังภาพ ใหคลิกท่ีคําวา “Edit this item” 
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3. ปรากฏหนาจอ Edit Item โดยแสดงเมนู Item 5 รายการ  คือ Item Status, Item Bitstreams, 
Item Medatada, View Item และ Curate 
 1. Item Status : แสดงสถานะของรายการ โดยในเมนูนี้สามารถถอน ยาย ลบ รายการได 
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2. Item Bitstreams : แสดงไฟลท่ีไดอับโหลดไว โดยในหนานี้สามารถเพ่ิมไฟล ลบไฟล แสดง

ลําดับการแสดงของไฟล 

 การเพ่ิมไฟล  
  1. ใหกดท่ีคําวา “Upload a new bitstream” 
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จากนั้นเลือกไฟลโดยกดท่ีปุม “Choose File” กรอกคําอธิบายลงในชอง Description หากตองการ
เพ่ิม   คําอธิบายและกดปุม Upload 
 

 
 
 
เลือกไฟลท่ีตองการแลวคลิก Open  
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จะปรากฏไฟลท่ีตองการเพ่ิมดังภาพ คลิก Upload 
 

 
 
 
ระบบจะอับโหลดไฟลท่ีเพ่ิมใหมไวใน Bitstreams สามารถจัดลําดับไฟลไดโดยการกดปุม Move up 
หรือ Move down 
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การลบไฟล  
1. คลิก  หนารายการท่ีตองการลบและกดท่ีปุม Delete bitstreams 
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3. Item Metadata : ใชเพ่ิม/แกไข/ลบรายการเมทาดาทาหรือขอมูลท่ีบรรยายทรัพยากรสารสนเทศ
ตามตองการ 
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การเพ่ิมเมทาดาตา  
 ในการเพ่ิมเมทาดาทาประกอบดวย 3 สวน คือ Name เพ่ือเลือกรายการขอมูลยอย  Value 
เพ่ือกรอกขอความเพ่ิมขอมูล และ language สําหรับขอมูลภาษา  
 

 
 วิธีการเพ่ิมรายการเมทาดาทา 
  1. ในหัวขอ Name เลือกเมทาดาตาท่ีตองการ เชน dc.subject คือ หัวเรื่อง/คําคน  
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2. ในหัวขอ Value ใสหัวเรื่อง/คําคน เชน ศาสนสถาน 
  3. ในหัวขอ Language ใสภาษา เชน ภาษาไทย ใสคําวา “th_TH” ภาษาอังกฤษ 
ใสคําวา “en” 
  4. กดปุม Add new metadata 

 
   

5. แสดงรายการท่ีไดเพ่ิมเมทาดาตา ดังภาพ จากนั้นกดปุม Update 
 

 
  

 



369 

 

การลบเมทาดาตา 
 1. คลิก  ในรายการท่ีตองการ เชน กรุงเทพฯ เปนการลงรายการในชอง Name ทีไม
ถูกตอง 
 2. กดปุม Update รายการเมทาดาทานั้นจะถูกลบออกไป 
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การแกไขเมทาดาทา 
 1. พิมพขอความลงในชอง Value ของเขตขอมูลท่ีตองการแกไข 

 

 
 

 
 

 2. คลิก  
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 3. View Item แสดงรายการเมทาดาทาแบบยอ ไดแก ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง บทคัดยอ หัวเรื่อง/
คําคน ปท่ีผลิต ทางเชื่อมไปสูเอกสารฉบับเต็ม ดังภาพ 
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คูมือการสืบคนคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนการรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย  นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ ใน
รูปแบบดิจิทัล ผลงานทางวิชาการประกอบดวย หนังสือ  ตํารา วิทยานิพนธ สารนิพนธ/ศิลปนิพนธ 
รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และวาสารของหนวยงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงให
ขอมูลชีวประวัติศิลปน มหาวิทยาลัยศิลปากร (Artist Biography) และนักวิชาการ มศก. (SU 
Intellectual) เพ่ือเผยแพรผลงานทางวิชาการของประชาคมศิลปากร ใหเปนท่ีประจักษแกนานาชาติ  
โดยมีวิธีการสืบคน ดังนี้  
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การสืบคนผลงานทางวิชาการ 

เม่ือเขาสูเว็บไซต SU Repository : http://202.28.75.7/ สามารถสืบคนได 3 วิธี คือ    
1. การสืบคนดวยเมนู Search 

 
 
 สืบคนดวยการพิมพ ชื่อบุคคล  ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คําคน ตามตองการ   

  

คลิก  จะปรากฏรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของกับเรื่องท่ีสืบคนท้ังหมด สามารถกําหนด

รูปแบบการนําเสนอรายการดวยการคลิกท่ี   

 
 
 การกําหนดรูปแบบการนําเสนอรายการ มีดังนี้  คือ 

  1. การจัดเรียง (Sort Option) ไดแก 

• จัดเรียงตามลําดับรายการท่ีมีเนื้อหาเก่ียวของมากท่ีสุด (Relevance) 

• จัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง  ก-ฮ, A-Z (Title Asc) 

• จัดเรียงตามลําดับอักษรชื่อเรื่อง  ฮ,-ก Z-A (Title Desc) 

• จัดเรียงตามลําดับปพิมพ  ปเกา-ปใหม 

• จัดเรียงตามลําดับปพิมพ  ปใหม-ปเกา 



374 

  2. จํานวนรายการผลการสืบคนตอหนา  ไดแก 5 รายการ 10 รายการ 20 รายการ 
40 รายการ 60 รายการ  80 รายการ และ 100 รายการ 

 

 
 
2. เมนู Advanced Search เปนการสืบคนเพ่ือใหไดรายการท่ีเฉพาะเจาะจง สามารถเลือก

สืบคนคําหลายคําจากหลายเขตขอมูลได  คลิก Advanced Search ในหนาจอหลัก 
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คลิก Show Advance Filters 

 
 

จํากัดคําคนใหแคบลงโดยกําหนดเขตขอมูลท่ีตองการสืบคน ไดแก ชื่อเรื่อง ผูแตง หัวเรื่อง ปท่ีผลิต 
ไฟล รวมกับการเลือกคําเชื่อม  

  

เพ่ิมชองรายการ โดยคลิก เพ่ือกําหนดคําคนเพ่ิมเติมแลว คลิก Apply 

 
 

  

คําเชื่อม 
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หลังจากคลิก Apply  จะปรากฏรายการผลงานทางวิชาการท่ีมีเนื้อตรงตามคําคนท่ีกําหนด 
 

 
 
3. เมนู  Browse เพ่ือใหระบบแสดงรายการทุกรายการเรียงตามประเภทขอมูล ไดแก ชุมชน 

ปท่ีผลิต ผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง/คําคน 
 

 
 

หลังจากคลิกเลือกสืบคนตามประเภทขอมูลท่ีตองการ เชน สืบคนดวยหัวเรื่อง/คําคน จะแสดงผลการ
สืบคน ดังขางลางนี้  
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เม่ือเลือกรายการท่ีตองการ  ระบบจะแสดงรายการแบบยอ ประกอบดวย   
1. ชื่อเรื่อง  

2. ชื่อผูแตง  

3. สาระสังเขป         

4. หัวเรื่อง/คําคน  

5. เอกสารฉบับเต็ม คลิกท่ี View/Open  

6. รายการเมตาดาตาแบบสมบูรณ คลิกท่ี Show full item record 

 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 



378 

คลิกท่ี Show full item record 
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คลิกท่ี View/Open เพ่ือดูเอกสารฉบับเต็ม 
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การสืบคนชีวประวัติศิลปน 
 ชีวประวัติศิลปน เปนการรวบรวมเฉพาะชีวประวัติของศิลปนท่ีเปนบุคลากรมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ขอมูลประกอบดวย ชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ ประวัติการศึกษา ความชํานาญ  และรางวัลที
ไดรับ การสืบคนสามารถสืบคนดวยชื่อศิลปน และคลิกเลือกท่ีความชํานาญ แบงเปน จิตรกรรม  
ทฤษฎศิีลป  ทัศนศิลป  ประติมากรรม  ภาพพิมพ  ศิลปะไทย  และสื่อผสม  
 การสืบคนจากหนาคลังปญญา คลิกท่ี  Artist Biography 
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พิมพชื่อศิลปนท่ีตองการสืบคน ในชอง Enter Name for search 
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จากนั้น คลิก   จะปรากฏขอมูลศิลปน ดังรูป 

 
 

กลับสูหนาจอหลักของแฟมศิลปน คลิก    

กลับสูหนาจอคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิก  
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การสืบคนนักวิชาการ มศก. 
 นักวิชการ มศก. เปนการรวบรวมรายชื่อนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีผลิตผลงานทาง
วิชาการ ขอมูลประกอบดวย ชื่อ ตําแหนงทางวิชาการ คณะ  และสาขาวิชาท่ีสังกัด การสืบคน
สามารถสืบคนดวยการพิมพชื่อนักวิชาการ  
 การสืบคนจากหนาคลังปญญา คลิกท่ี  SU intellectual 
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เม่ือคลิกแลวจะไดหนาจอดังภาพ พิมพชื่อนักวิชาการท่ีตองการสืบคน ในชอง Enter Name for 
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นํา pointer เมาสไปวางท่ีรูปนักวิชาการ จะปรากฏรายละเอียดดังภาพ 

 
กลับสูหนาจอหลักของนักวิชาการ คลิก    
กลับสูหนาจอคลังปญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร คลิก 
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ประวัติและผลงานวิจัยท่ีสําคัญของนักวิจัย 

ประวัติหัวหนาโครงการ 
ประวัติหัวหนาโครงการวิจัยยอย   

1. ช่ือ-สกุล   นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค 

   ช่ือ- สกุล   Miss Juthamas Thuengnag         

2. ตําแหนงทางวิชาการ บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 

3. สถานท่ีทํางาน หัวหนาฝายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร   
    เงินเดือน   44,980.00  บาท 
    เวลาท่ีใชทําวิจัย   12  ช่ัวโมง-สัปดาห     
    หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหนาพระลาน 
กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท/โทรสาร 02 2225885 
โทรศัพทมือถือ    081 1919369 
e-mail:   thungnak@hotmail.com 

4 ประวัติการศึกษา 
   คุณวุฒิ         ปท่ีสําเร็จการศึกษา       สถานศึกษา 
       อษ.บ. (บรรณารักษศาสตร)            2528  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
       อษ.ม. (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร)  2540   จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)   - 

 

ประวัติผูรวมวิจัย        

1. ช่ือ-สกุล   นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์  

   ช่ือ-สกุล    Mr. Noppadol Aekphachaisawat  

2. ตําแหนงทางวิชาการ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ 

3. สถานท่ีทํางาน สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
    เงินเดือน   30,610.00 บาท 
    เวลาท่ีใชทําวิจัย   12  ช่ัวโมง-สัปดาห     
    สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหนาพระลาน กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท/โทรสาร 02 2225885 
โทรศัพทมือถือ    084 7146588 
e-mail:   noppadol_aek@yahoo.com 

4. ประวัติการศึกษา 
            คุณวุฒิ    ปท่ีสําเร็จการศึกษา       สถานศึกษา 
      วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)  2529   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

mailto:thungnak@hotmail.com
mailto:noppadol_aek@yahoo.com
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    วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  2547   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)   -  

 

ประวัติผูรวมวิจัย  

1. ช่ือ-สกุล   นางดารารัตน  จุฬาพันธุ   

   ช่ือ-สกุล   Mrs. Dararat Chulapan 

2. ตําแหนงทางวิชาการ บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 

3. สถานท่ีทํางาน หัวหนาฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานัก
หอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
    เงินเดือน   53,060.00 บาท 
    เวลาท่ีใชทําวิจัย   12  ช่ัวโมง-สัปดาห     
    หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหนาพระลาน 
กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท/โทรสาร 02 2225885 
โทรศัพทมือถือ 087 7027847   

  e-mail: chulapan81@hotmail.com  
4. ประวัติการศึกษา 
          คุณวุฒิ                      ปท่ีสําเร็จการศึกษา สถานศึกษา 
 ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร)      2525  มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
    ศศ.ม  (บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร) 2536  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)   - 

 

ประวัติผูรวมวิจัย  

1. ช่ือ-สกุล   นางสาวสุนิศา  รอดจินดา 

   ช่ือ-สกุล   Miss Sunisa Rodjinda  

2. ตําแหนงทางวิชาการ    นักวชิาการโสตทัศนศึกษา 

3. สถานท่ีทํางาน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝายวิเคราะหและพัฒนาทรัพยากรหองสมุด หอสมุด
สาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
    เงินเดือน   22,750.00  บาท 
    เวลาท่ีใชทําวิจัย   12  ช่ัวโมง-สัปดาห     
    หอสมุดสาขา วังทาพระ สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหนาพระลาน 
กรุงเทพฯ 10200 
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โทรศัพท/โทรสาร 02 2225885 
โทรศัพทมือถือ    084 6594533 
e-mail:   chocofruz@gmail.com  

4. ประวัติการศึกษา 
          คุณวุฒิ               ปท่ีสําเร็จการศึกษา       สถานศึกษา 
    วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) 2543   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)  2557    มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี                              
                     พระจอมเกลาธนบุรี 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา)   - 
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