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Abstract   

The Administration and Development of Learning Sources Management of the 
Central Library, Silpakorn University, attempted to examine the development of learning 
source management of the Central Library specifically concerning knowledge management, 
information gathering for creation of a digital intelligence database, building capacity of 
human resources to create learning sources, formulating an administration and learning 
source development plan, and managing learning sources of the Central Library. 

Based on the Research and Development approach, findings demonstrated that 
administration and management of learning sources at the Central Library can be used as a 
supervision guideline and a policy and mission implementation driver from knowledge 
management model development, digital intelligence database of Fine Arts information 
circulation and detailed human resource development model that included an Individual 
Development Plan, Career Path, Performance Management, and Organization Development 
guidelines. 
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บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 
 จากการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ในปัจจุบัน การกระจายของข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย จากผล
ดังกล่าวก่อให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องปรับตัว เพ่ือให้สามารถอยู่
รอดได้ในสภาวการณ์ที่เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ลักษณะที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยให้องค์กร
สามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ คือการที่องค์กรต้องปรับโครงสร้างและรูปแบบการ
บริหารจัดการให้เข้ากับโลกยุคใหม่โดยการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา องค์กร
จ าเป็นต้องมีระบบการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
ตลอดเวลา เนื่องจากปัจจุบันนั้นถือได้ว่าเป็นยุคของบุคคลากรผู้มีความรู้ (Knowledge Workers) 
(Drucker, 2007) ทั้งนี้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 หมวดที่ 3 กล่าวถึงการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดย
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วนราชการ
จะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานและต้องสอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วย เหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้ส่วนราชการต้องพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้นั้น เพราะว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้จะเป็นกลไกลในการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา เมื่อบุคลากรเกิดการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาก็จะมีความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์และเป็นพลังใน 
การขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถก้าวทันคู่แข่งและย่อมสู้ได้  ทุกเวลาและทุกสถานการณ์ (ประเวศน์ 
มหารัตน์สกุล, 2547) 
 ดังนั้นการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ที่ควรจะเกิดขึ้นกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกประเภท เพราะว่า
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งความรู้  (Knowledge Organization) และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม  (Innovation 
Organization) ตามล าดับ (บดินทร์ วิจารณ์, 2549) ความรู้เป็นสิ่งที่สามารถน ามาสร้างเป็นนวัตกรรม 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาสังคมให้เป็นสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้  ซึ่งในช่วงระยะที่ผ่านมานี้ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างใหความสนใจ
และให้ความส าคัญตอการ บริหารจัดการความรูภายในองคกรเพ่ิมมากขึ้น การใหความส าคัญตอองค
ความรูที่เปน “สินทรัพย” “ความรู้” เปนสินทรัพย์ได้เนื่องจากวาองคกรตางๆ มีแหลงความรูที่ไม
สามารถหาไดจากที่อ่ืน แตเกิดจากประสบการณของบุคลากรผูปฏิบัติงานในสถานการณจริงมานาน
นับหลายสิบป ทั้งประสบการณที่ประสบความส าเร็จและประสบการณที่เกิดจากการเผชิญปญหา 
อุปสรรคตางๆ และสามารถกาวขามผานมาได  ดังนั้นองคกรจึงตองคิดวาจะท าอยางไรที่จะน าองค
ความรูเหลานั้นมาเผยแพรใหกับบุคลากรภายในองคกรไดรับอยางตอเนื่องและทั่วถึงได้ 
 ในขณะที่การผลักดันองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ก็ต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์การ รวมทั้งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการบริหารองค์การไปสู่ความส าเร็จได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมนุษย์มีความรู้ มีความสามารถ 
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สติปัญญาและสามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดและยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่
สามารถมาทดแทนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่องค์การควรให้ความส าคัญกับคนมากขึ้น
เนื่องจากว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีอยู่และเป็นสิ่งเดียวที่มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นในองค์กร จึงแตกต่างจาก
เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆที่ยิ่งอยู่นานคุณค่ายิ่งหดหายไปหรือเสื่อมราคาลงเป็นอันมากหรือด้าน
การเงินที่ยิ่งใช้ไปก็ยิ่งหดหายไปเช่นกัน องค์กรใดที่เห็นความส าคัญของคนองค์กรนั้นมีแนวโน้มที่
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย (มหาชน) กล่าวถึงความส าคัญของคนว่า “คนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญสูงสุดที่
ต้องเอาใจใส่ดูแล หมั่นพัฒนาให้เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถตลอดเวลา การพัฒนาคนเป็นการลงทุน 
(Investment) ไม่ใช่คนเป็นต้นทุน (cost) คนเป็นสมบัติที่มีค่าท่ีสุดขององค์กร”(ปวันท์วีย์,2533:25) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น
เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกัน และเมื่อมนุษย์เราต้องการแสวงหาความรู้ให้กับตนเองเพ่ือเพ่ิม พูน
ความรู้ให้มากข้ึน ก็สามารถท าได้หลายกลายวิธี ทั้งจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต 
การท างาน การอ่านหนังสือ เป็นต้น ทั้งนี้หากกล่าวถึงศูนย์รวมแห่งความรู้หรือต้องการหาความรู้
เพ่ิมเติมให้กับตนเองแล้ว ทุกคนคงต้องนึกถึงห้องสมุดเป็นล าดับแรกๆของความคิด บทบาทของ
ห้องสมุดในยุคแรกนั้นท าหน้าที่เป็นแหล่งเก็บรักษารวบรวมมรดกทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม
ของมนุษย์ ห้องสมุดจึงเป็นศูนย์กลางส าหรับการจัดเก็บหนังสือและสิ่งพิมพ์เป็นหลัก ต่อมาเมื่อความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้น มีการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติเข้ามา ใช้งาน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับความสะดวกและลดความซ้ าซ้อนของงานท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น รูปแบบของการด าเนินงานและการให้บริการของห้องสมุดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นับตั้งแต่
สื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลกผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยไม่จ าเป็นต้องมาที่ห้องสมุด ห้องสมุดดิจิทัลจึงเกิดขึ้นเพ่ือรองรับรูปแบบการ
สื่อสารทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพลของเทคโนโลยีและพัฒนาการของ
วิทยาการต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นสหสาขาวิชามากขึ้น คุณภาพขององค์ความรู้ที่มีการสร้างและ
พัฒนาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความทันสมัยล้วนเป็นผลต่อเนื่องมาจาก
กระบวนการสื่อสารทางวิชาการ ห้องสมุดเริ่มมีบทบาทในการสร้างกลไกในการสื่อสารทางวิชาการ
มากข้ึน เช่น บทบาทของห้องสมุดในฐานะผู้ตีพิมพ์เผยแพร่ ผู้จัดเก็บ และผู้แสวงหาในการจัดการคลัง
สถาบัน (Institutional repository) การจัดการวารสารเปิดเสรี (Open access journal) เป็นต้น 
(ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 2557)   
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักคือการ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่  คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาทั้งภายใน
มหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงเป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่มี
ความส าคัญต่อประเทศ เช่น แหล่งองค์ความรู้ด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ทั้งในด้านโบราณคดี 
จิตรกรรม สถาปัตยกรรม  แหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ 
วัฒนธรรม ข้อมูลต่างๆ ของภูมิภาคตะวันตก  และแหล่งองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์
และนักศึกษา เป็นต้น จึงนับเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ที่ประโยชน์มากมายต่อชุมชน 
สังคม และประเทศ หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเป็นแหล่ง
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เรียนรู้เพื่อการเผยแพร่หรือให้บริการแก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอันจะท าให้เกิดการ
พัฒนาประเทศอย่างมากมาย ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงเห็นถึง
ความส าคัญของการวางแผนการพัฒนาและการจัดการแหล่งเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้จึงเป็นการวิจัยเพ่ือ
การบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร อันประกอบ
ประด้วย การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม , การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร และ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลของการวิจัยนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะสามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้กับการบริหารจัดการแหล่ง
การเรียนรู้ภายในองค์การต่างๆให้เกิดความเข้มแข็งและก้าวไปสู้ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน และ
ผลลัพธ์สุดท้ายประโยชน์ก็จะเกิดกับนักศึกษาและการพัฒนาคนในชาติต่อไปด้วย  

วัตถุประสงค์หลักของแผนงำนวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการจัดการแหล่งการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ในมิติของการจัดการความรู้ การรวบรวมความรู้สู่การสร้างคลังปัญญาดิจิทัล และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ 

2. เพ่ือออกแบบแผนการบริหารและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

3. เพ่ือหาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบริหารและพัฒนา และการจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของแผนงำนวิจัย 
 แผนงานวิจัย เรื่อง การบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยโดยสอดแทรกการพัฒนา
ตนเองตลอดชีวิต เพ่ือต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทั้งนี้
แผนการบริหารและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ยังสอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ในยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 
การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม กลยุทธ์การวิจัยที่ 6 พัฒนาขีด
สมรรถนะ และศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และการบริหารรัฐกิจ บนพ้ืนฐานของ
หลักธรรมาภิบาล แผนงานการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ซึ่งงานวิจัยแผนบริหารและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จะส่งผลให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
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ในอัตราเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขั้นมี
ประสิทธิภาพสูงมากข้ึน  

เป้ำหมำยของผลผลิต (output) และตัวชี้วัด 

ตำรำงแสดงผลผลิตและตัวชี้วัดของแผนงำนวิจัย 

ผลผลิต (output) 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ 
1.การพฒันารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
1.1 สร้างรูปแบบการจัดการ
ความรู้จากแนวคิดทฤษฎี 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ดังน้ี 

1. ร่วมวางแผนการ
จัดการความรู ้(Plan) 

2. ร่วมด าเนินการตาม
แผน (Act) 

3. ร่วมสังเกตการณ์
ด าเนินการ 
(Observe) 

ร่วมสะท้อนผลการด าเนินการ 
(Reflect) 

บุคลากรสังกัดส านัก
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 วิทยาเขต ได้แก่ 
วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ วิทยา
เขตวังท่าพระ และ
วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 
21 คน 

การสร้างรูปแบบการ
จัดการความรู้จาก
แนวคิดทฤษฎี งานวิจัย
ท่ีเกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการตาม
กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 เดือน 

1.2 พัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบการจัดการความรู้ และ
ร่วมด าเนินการตาม
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในรอบท่ี 2 ดังนี ้

1. ร่วมวางแผนการ
จัดการความรู ้(Plan) 

2. ร่วมด าเนินการตาม
แผน (Act) 

3. ร่วมสังเกตการณ์
ด าเนินการ 
(Observe) 

ร่วมสะท้อนผลการด าเนินการ 
(Reflect) 

ได้รูปแบบการจัดการ
ความรู ้
ของส านักหอสมุด
กลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

น าเสนอรูปแบบการ
จัดการความรู้ของ
ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ี
เหมาะสมกับส านัก
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และสามารถน าไปใช้
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่าน
การปรับปรุงและพัฒนา 
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ผลผลิต (output) 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ 
2. กำรพัฒนำและกำรจัดกำรคลังปัญญำดิจิทัล มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
2.1 ได้ทราบสภาพการจัดการ
ผลงานทางวิชาการและความ
ต้องการคลังปัญญาของคณะ
วิชา/หน่วยงาน 

ผู้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการผลงานทาง
วิชาการ 18 คน 

น าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนารูปแบบคลัง
ปัญญา 

12 เดือน 

2.2 ได้ทราบรูปแบบคลัง
ปัญญาที่พึงประสงค์ ของ
ประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  

กลุ่มตัวอย่างของ
ประชาคม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบุรูปแบบคลัง
ปัญญาที่พึงประสงค์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

น าความต้องการรูปแบบ
คลังปัญญามาจัดท า
รูปแบบคลังปัญญาท่ีตรง
กับความต้องการ ของ
ประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

2.3 ได้ต้นแบบของรูปแบบ
คลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ได้รูปแบบคลังปัญญา
ดิจิทัล 1 ชุด 

น าต้นแบบรูปแบบคลัง
ปัญญาที่มีประสิทธิภาพ
และพึงประสงค์ของ
ประชาคม มหาวิทยาลัย
ศิลปากรมาใช้ในการ
จัดการคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 



6 
 

  

 

ผลผลิต (output) 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ 
3.กำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำทรัพยำกมนุษย์เพื่อสนับสนุนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของส ำนัก
หอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
3.1 ทราบสภาพการณ์และ
ความต้องการการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ผู้เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสนับสนุน
การเป็นแหล่งเรียนรู้
ของส านัก
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 
186 คน (บุคลากร
ของส านัก
หอสมุดกลาง 86 คน 
และผู้เข้ารับบริการ 
100 คน) 

การสร้างรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสนับสนุน
การเป็นแหล่งเรียนรู้
ของส านัก
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 เดือน 3.2 ได้รูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุน
การเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต้นแบบ 

ได้รูปแบบจ าลองการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสนับสนุน
การเป็นแหล่งเรียนรู้
ของส านัก
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 1 
รูปแบบ 

น ารูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สนับสนุนการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของส านัก
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไปใช้กับส านักหอสมุด 
จ านวน 3 แห่ง 
หอสมุดพระราชวัง
สนามจันทร์ หอสมุด
วังท่าพระ และ
หอสมุดวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 
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เป้ำหมำยของผลลัพธ์ (outcome) และตัวชี้วัด 

ตำรำงแสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของแผนงำนวิจัย 

ผลลัพธ์ (outcome) 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ 
1.กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของส ำนัก
หอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศิลปำกร ด้วยกระบวนกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม 
1.1 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการความรู้ของส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการ
ความรู้ของส านัก
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ยกระดับการ
จัดการความรู้ของ
ส านัก
หอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

12 เดือน 

2. กำรพัฒนำและกำรจัดกำรคลังปัญญำดิจิทัล มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
2.1 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและพึงประสงค์
ของประชาคม มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจรูปแบบ
คลังปัญญา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ความพึงพอใจใน
เกณฑ์ระดับมาก 

12 เดือน 

2.2 การมีส่วนร่วมของ
ประชาคม มหาวิทยาลัย
ศิลปากรในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในคลังปัญญา 

มีผู้เข้าร่วมเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการใน
คลังปัญญาไม่น้อย
กว่า 200 คน 

เกิดเครือข่าย
ชุมชนนักวิชาการ 
นักวิจัย ของ
ประชาคม 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอย่างเป็น
รูปธรรม 

2.3 การเพิ่มช่องทางการ
เผยแพร่องค์ความรู ้

มีช่องทางการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
ของประชาคม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เพิ่มขึ้น 1 ช่องทาง 

ประชาคมภายใน
และภายนอก
สามารถเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์
จากองค์ความรู ้
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ผลลัพธ์ (outcome) 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมำณ เชิงคุณภำพ เวลำ 
3. กำรพัฒนำรูปแบบกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสนับสนุนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ของส ำนัก
หอสมุดกลำงมหำวิทยำลัยศิลปำกร  
3.1 การพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บุคลากรและ
ผู้บริหารส านัก
หอสมุดกลางมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสนับสนุน
การเป็นแหล่งเรียนรู้
ของส านัก
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ได้รูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษยเ์พ่ือ
สนับสนุนการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของ
ส านัก
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

12 เดือน 3.2 ออกแบบคู่มือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุน
การเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจ านวน 
4 เครื่องมือ 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยต์ามเครื่องมือ
และวิธีการคู่มือการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสนับสนุน
การเป็นแหล่งเรียนรู้
ของส านัก
หอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากรและร่วมกัน
เผยแพร่ความรู้ไม่ต่ า
กว่า 80 คน 

- คู่มือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือสนับสนุนการ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ของส านัก
หอสมุดกลาง เป็น
ต้นแบบในการ
พัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน
อ่ืนๆ 
- ยกระดับ
คุณภาพของ
บุคลากรส านัก
หอสมุดกลาง 
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กรอบแนวควำมคิดของแผนงำนวิจัย 

 
 
ประโยชน์ด้ำนวิชำกำร 
               1.ทราบแนวทางในการบริหารและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
               2. ทราบรูปแบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
               3. ทราบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
               4. ทราบรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิผลต่อการบริหาร 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  
ประโยชน์ด้ำนนโยบำย 
               1. น าข้อเสนอจากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบส าหรับแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป 
               2. น าผลการวิจัยมาก าหนดเป็นนโยบายในการบริหารส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับภารกิจด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ 
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ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ/เชิงพำณิชย์ 
               1. น าข้อมูลที่ได้จาการวิจัยและ "คลังปัญญาดิจิทัล" สู่การหารายได้เชิงพาณิชย์ของส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป 
               2. จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตามรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 
ประโยชน์ด้ำนสังคมและชุมชน 
                1. น าความรู้ด้านการบริหารและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ได้ไปด าเนินโครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
                2. เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้และจัดการคลังปัญญาดิจิทัล 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ชุมชนและสังคม 
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สรุปผลกำรวิจัย วิจำรณ์ และ ข้อเสนอแนะ 
(Conclusion Comment and Suggestion) 

โครงกำรวิจัยชุดที่  1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 
 

สรุปผลกำรวิจัย (Conclusion) 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือ
พัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ซึ่ งป ระก อ บ ด้ ว ย  4 ขั้ น ต อ น  คื อ  1) ร่ ว ม กั น กั บ
กลุ่มเป้าหมายในการวางแผน (Plan) 2) ร่วมกันด าเนินการตามแผน (Act) 3) ร่วมกันสังเกตการ
ด าเนินการ (Observe) และ 4) ร่วมกันสะท้อนผลการด าเนินงาน (Reflect) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
บุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตวังท่าพระ 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วย 
หัวหน้าหอสมุด จ านวน 3 คน  หัวหน้าฝ่ายบริการ จ านวน 3 คน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนา
ทรัพยากรห้องสมุด จ านวน 3 คน หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา จ านวน 3 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้อสมุด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ จ านวนฝ่ายละ 1 คน 
และประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ จ านวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบ
สังเคราะห์เนื้อหา บันทึกการสนทนากลุ่ม บันทึกการประชุมระดมความคิดเห็น และบันทึกการสังเกต
ภาคสนาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 3) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้  และ 4) การน าความรู้ไปใช้ โดยแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ดังนี้  
 ระดับบุคคล บุคลากรต้องมีคุณลักษณะ “จิตบริการ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเชี่ยวชาญ และ
ท างานเป็นทีม” มีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1) กำรแสวงหำและสร้ำงควำมรู้ ด้วยการท าบันทึกปัญหาจากการปฎิบัติงานและเทคนิค
การแก้ปัญหา การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจากการท าแผนพัฒนาตนเอง ( Individual 
Development Plan) และการสร้างนวัตกรรมหรือการหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฎิบัติงาน (Best 
Practice)  

2) กำรจัดเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ ด้วยการบันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน และการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  
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3) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรเผยแพร่ควำมรู้ ด้วยการน าความรู้ เทคนิคที่ได้จากการ
ปฎิบัติงาน การไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการลงใน web blog / website การ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน การน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมเผยแพร่ในการประชุมระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือ
สร้างชุมชนนักปฎิบัติ  (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่ งการเรียนรู้ วิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

4) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ ด้วยการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานมาพัฒนาการปฎิบัติงานของตนเอง 
 
 ระดับหน่วยงำน หอสมุดต้องมีคุณลักษณะ “มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม และ
การสร้างเครือข่ายวิชาชีพ” โดยหอสมุด 3 วิทยาเขตมีการด าเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ 
ดังนี้ 

1) กำรแสวงหำและสร้ำงควำมรู้ ด้วยการประชุมระดมสมองประเด็นความรู้ที่เกิดจาก
ปัญหาการปฏิบัติงาน การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับหอสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน การทดลองจัดท า
โครงการบริการเชิงรุก การถอดองค์ความรู้จากบุคลากรใกล้ เกษียณ และการส่งบุคลากรไปดูงาน 
ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ 

2) กำรจัดเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ ด้วยการกลั่นกรองและรวบรวมความรู้เข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูล (Databased) ความรู้ขององค์กรและหน่วยงาน การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือบันทึก
เทคนิคการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หรือเทคนิคการแก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน หรือการจัดท า
แฟ้มบันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน 

3) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรเผยแพร่ควำมรู้ ด้วยการจัดท า web blog / web site 
การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทั้งการส่งบุคลากรเพ่ือน าเสนอผลงาน/แนวการปฎิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
ภูมิภาค และระดับประเทศ ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือสร้างชุมชนนัก
ปฎิบั ติ  (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่ งการเรียนรู้ วิช าชีพ  (Professional 
Learning Community: PLC) 

4) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ ด้วยการติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
 ระดับองค์กร มีคุณลักษณะ “ผู้น ามีวิสัยทัศน์และนโยบายมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริม
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” และมีคณะกรรมการจัดการความรู้ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1) กำรแสวงหำและสร้ำงควำมรู้ ด้วยการก าหนดประเด็นความรู้และจัดท าแผนปฎิบัติการ
ประจ าปี ประชุมระดมความคิดสกัดความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ในแผน 

2) กำรจัดเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ ด้วยรวบรวมความรู้ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน 
และระดับบุคคลลงในคลังข้อมูล (databased) ความรู้ขององค์กร 
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3) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรเผยแพร่ควำมรู้ ด้วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ประเด็นต่างๆ จนเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้
ในวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) จัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปีเพ่ือ
กระตุ้นการ  และเผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่าย internet เพ่ือให้บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอก
ได้น าไปประยุกต์ใช้ 

4) กำรน ำควำมรู้ไปใช้ ด้วยการสร้างระบบติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ของบุคลากรภายใน
และผู้สนใจภายนอกหน่วยงาน 
 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยที่มีผลท าให้รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบผลส าเร็จนั้น 
บุคลากรต้องมีคุณลักษณะ “จิตบริการ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเชี่ยวชาญ และท างานเป็นทีม” ส่วนใน
ระดับหน่วยงาน (หอสมุด) ต้องมีคุณลักษณะ “มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม และการ
สร้างเครือข่ายวิชาชีพ” และในระดับองค์กร (ส านักหอสมุดกลาง) มีคุณลักษณะ “ผู้น ามีวิสัยทัศน์และ
นโยบายมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แ ละมี
คณะกรรมการการจัดการความรู้เป็นตัวเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรสู่การปฎิบัติใน
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล” 

วิจำรณ์ (Comment) 
                 จากผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ 3) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ และ 4) การน าความรู้ไปใช้ โดยแบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยสามารถอภิปรายหรือ
วิจารณ์ผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. กำรแสวงหำและสร้ำงควำมรู้ ระดับบุคลำกร มีการท าบันทึกปัญหาจากการปฎิบัติงานและ
เทคนิคการแก้ปัญหา การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานจากการท าแผนพัฒนาตนเอง ( Individual 
Development Plan) และการสร้างนวัตกรรมหรือการหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฎิบัติงาน (Best 
Practice) ระดับหน่วยงำน มีการประชุมระดมสมองประเด็นความรู้ที่เกิดจากปัญหาการปฏิบัติงาน 
การเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานกับหอสมุดมหาวิทยาลัยอ่ืน การทดลองจัดท าโครงการบริการเชิงรุก 
การถอดองค์ความรู้จากบุคลากรใกล้เกษียณ และการส่งบุคลากรไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และ
ประชุมวิชาการ ระดับองค์กร มีคณะกรรมการจัดการความรู้ก าหนดประเด็นความรู้และจัดท าแผน
ปฎิบัติการประจ าปี ประชุมระดมความคิดสกัดความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดไว้ในแผน  ทั้งนี้
เนื่องจาก ส านักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจการเรียนการสอนและการวิจัยใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจหลักส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และ
นักศึกษา ประเด็นความรู้จึงเกิดจากการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด การ
จัดท าโครงการบริการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การส่งบุคลากรไปดูงาน 
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ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค 
(Provincial University Library Network: PULINET) เพ่ื อ เพ่ิ มประสบการณ์ และทั กษะของ
บุคลากร น ามาซึ่งการพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน สอดคล้องกับเสาวภา หลิมวิจิตร (2552) ได้ศึกษา
เรื่อง การจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่มีการสร้างความรู้จากการฝึกอบรม และแสวงหาความรู้จากการศึกษาดู
งาน สอดคล้องกับ Doris U. Aghoghovwia (2014) ได้ศึกษาเรื่อง The Role of Libraries in 
Knowledge Management ผลการศึกษาพบว่า ในภาคธุรกิจให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้ใน
องค์กรมาก ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้ในการต่อสู้กับคู่แข่งขัน ในการเพ่ิมคุณค่าในผลิตภัณฑ์และสร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้าของเขา บรรณารักษ์ควรจะเรียนรู้บทเรียนต่างๆ จากภาคธุรกิจ เพ่ือน ามาใช้ในการเพ่ิม
ประสบการณ์และทักษะในการจัดการความรู้ในระยะยาว และสอดคล้องกับ Shabahat Husain and 
Mohammad Nazim (2013) ได้ศึกษาเรื่อง Concepts of Knowledge Management among 
Library & Information Science Professionals ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุดมีความรู้ที่ชัดแจ้ง
มากพอๆ กับความรู้ที่ฝังลึกที่ได้จากกระบวนการท างานและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ และการ
จัดการความรู้ช่วยองค์กรในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และสอดคล้องกับ Sharma Ajay 
Kumar (2010) ได้ศึกษาเรื่อง Knowledge Management and New Generation of Libraries 
Information Services: A Concepts ผลการศึกษาพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานที่ท้าทาย
บรรณารักษ์ยุคใหม่ในการแสวงหาการจัดการความรู้ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น อันได้แก่ การเป็นโลกาภิ
วัตน์ การกระจายของข้อมูล การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นส าคัญ และความรวดเร็วของการกระจายข้อมูล 
บรรณารักษ์ยุคใหม่การท างานขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงในการให้บริการแก่
ลูกค้า 

2. กำรจัดเก็บควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ ระดับบุคคล มีการบันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน 
และการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ระดับหน่วยงำน  มีการกลั่นกรองและรวบรวมความรู้เข้าสู่ระบบ
คลังข้อมูล (Databased) ความรู้ขององค์กรและหน่วยงาน การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน หรือบันทึก
เทคนิคการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หรือเทคนิคการแก้ปัญหาในการปฎิบัติงาน หรือการจัดท า
แฟ้มบันทึกผลการปฎิบัติงานประจ าวัน ระดับองค์กร มีการรวบรวมความรู้ในองค์กรลงในคลังข้อมูล 
(databased) ความรู้ขององค์กร ทั้งนี้เนื่องมาจากการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักหอสมุดกลางจะมี
การบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวันจึงจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพ่ือสะดวกต่อการใช้
งานของบุคลากรภายในหน่วยงาน เมื่อเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันก็สามารถใช้เทคนิคหรือความรู้ที่
มีการจดบันทึกไว้มาใช้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีการจัดเก็บไว้ในแฟ้มปฏิบัติงาน เก็บไว้ในรูป
คลังข้อมูล หรือใน web blog หรือ website ของหน่วยงาน สอดคล้องกับเสาวภา หลิมวิจิตร (2552) 
ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า  ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีการจัดเก็บความรู้ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์โดยจัดเก็บใส่แฟ้ม และรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดเก็บบนเว็บไซด์ห้องสมุด และสอดคล้องกับ  Shabahat Husain and 
Mohammad Nazim (2013) ได้ศึกษาเรื่อง Concepts of Knowledge Management among 
Library & Information Science Professionals ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
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ความรู้ในตัวบุคลากรห้องสมุดมีอย่างหลากหลายและส่วนใหญ่พวกเขาเห็นว่าการจัดการความรู้คือ
การบันทึกความรู้ และค่อนข้างใช้ในการแบ่งปันความรู้ที่ฝังลึกระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง ลั 
บุคลากรห้องสมุดมีทัศนคติเชิงบวกในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในห้องสมุด และเห็นว่าเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการท างานและการให้บริการ 

3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรเผยแพร่ควำมรู้ ระดับบุคคล มีการน าความรู้ เทคนิคที่ได้
จากการปฎิบัติงาน การไปดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการลงใน web blog / website 
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน การไปน าเสนอผลงาน/นวัตกรรมเผยแพร่ในการประชุมระดับ
หน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนเข้าร่วมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานเพ่ือสร้างชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice: COP) หรือ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระดับหน่วยงำน มีการ
จัดท า web blog / web site การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้และให้ผู้สนใจทั้ง
ภายในและภายนอกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการส่งบุคลากรเพ่ือน าเสนอผลงาน/แนวการปฎิบัติที่ดี
ในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ส่งเสริมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
หน่วยงานเพ่ือสร้างชุมชนนักปฎิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระดับองค์กร มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในประเด็นต่างๆ จนเกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ในวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) จัดประกวดแนวปฏิบัติที่ดีประจ าปี
เพ่ือกระตุ้นการ  และเผยแพร่ความรู้ผ่านเครือข่าย internet เพ่ือให้บุคลากรภายในและผู้สนใจ
ภายนอกได้น าไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้เนื่องจาก บรรณารักษ์เป็นวิชาชีพที่เป็นผู้มีความรอบรู้ศาสตร์ต่างๆ 
อย่างหลากหลาย และมีหัวใจที่รักในการให้บริการ รวมทั้งรักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งถ่ายทอดใน
รูปแบบของการเขียนบรรยาย การเล่าเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานและการพัฒนาตนเอง 
จึงท าให้บุคลากรส่วนใหญ่เขียน web blog และ website เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากรที่สนใจ อีกทั้งการบริหารจัดการในระดับหน่วยงาน (หอสมุด) มีการประชุม
ประจ าเดือนเพ่ือติดตามความก้าวหน้า และร่วมแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายจนท าให้
เกิดเป็นชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ได้อย่างเป็นธรรมชาติในการท างาน สอดคล้องกับสุ
นิษา ขันนุ้ย น้ าทิพย์ วิภาวิน และธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุด
สถาบันอุมศึกษาของรัฐแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อบุคคลมากที่สุด 
รองลงมาเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

4. กำรน ำควำมรู้ไปใช้ ระดับบุคคล มีการน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานมาพัฒนาการปฎิบัติงานของตนเอง ระดับหน่วยงำน มีการติดตามผลการน า
ความรู้ไปใช้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  ระดับองค์กร มีการสร้างระบบติดตามผลการน าความรู้ไป
ใช้ของบุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอกหน่วยงาน สอดคล้องกับ เสาวภา หลิมวิจิตร (2552) ได้
ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุดมีการ
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ใช้ความรู้ในการพัฒนาบุคคลากร พัฒนางานห้องสมุด และพัฒนาองค์กร และสอดคล้องกับ 
Mohammad Arif and Muna Alsuraihi (2012)  ได้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง  Knowledge Management 
Practices in Academic Libraries:  A Case Study of King Abdulaziz University Central 
Library ผลการศึกษาพบว่า บรรณารักษ์ในห้องสมุดมีทัศนคติที่ดีต่อการน าการจัดการความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าบรรณารักษ์ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการจะเริ่มต้นน า
การจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามในความท้าทายนั้นจะต้องได้รับการแนะน า
อย่างใกล้ชิด   
 
ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
 จากผลการวิจัย รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. ระดับบุคคล บุคลากรควรจะต้องให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ บันทึกเทคนิคการ
แก้ไขปัญหา จัดท าคู่มือการปฎิบัติงาน เพ่ือถ่ายทอดแก่บุคลากรรุ่นต่อไป น าผลการปฏิบัติงานมา
ทบทวนสร้างเป็นนวัตกรรมหรือแนวปฎิบัติที่ดีในการปฎิบัติงาน และเผยแพร่นวัตกรรมให้แก่บุคคล
ภายในและภายนอกเพ่ือใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นๆ 

2. ระดับหน่วยงาน หอสมุดควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 
กลั่นกรองข้อมูลความรู้ และจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือเอ้ือต่อบุคลากรภายในหน่วยงานใช้
ประโยชน์จากความรู้นั้นๆ สร้างบรรยากาศให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์กันอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จนเป็นชุมชนนัก
ปฏิบัติ  (Community of Practice: COP) หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรน าความรู้ที่
มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และหน่วยงาน  

3. ระดับองค์กร ส านักหอสมุดกลางควรมีกลยุทธ์การจัดการความรู้ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากร
สร้างความรู้ จัดเก็บความรู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรจนเป็น
วัฒนธรรมขององค์กร สร้างค่านิยมร่วม (Core Value) ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ มีความสามัคคี
ในการร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ในการสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ยกย่องชมเชยรวมถึงการให้รางวัลเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร สร้างเครือข่าย
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ
อย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 

1. กลยุทธ์การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่ประสิทธิภาพการท างานของบรรณารักษ์อย่างยั่งยืน 
2. ปัจจัยที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ของหอสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
3. การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของหอสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
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โครงกำรวิจัยชุดที่  2. การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

สรุปผลกำรวิจัย (Conclusion) 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) 

มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ้ืนที่ในการวิจัยคือ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ด าเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้ คือ  

ขั้นตอนที่  1 การวิจัย (Research :R1)  เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคลังปัญญาและการจัดการ
คลังปัญญามหาวิทยาลัย สภาพการณ์การจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หน่วยงาน ความ
ต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการศึกษาจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์จากบุคลากรของหน่วยงานที่ผู้วิจัยไปศึกษาดูงานการจัดการคลังปัญญาสถาบัน 
และบุคลากรของคณะวิชา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จ านวนรวม  31 คน สถิติที่ใช้ 
คือจ านวน และร้อยละ  การแจกแบบสอบถามแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน
มหาวิทยาลัย ที่สังกัดในคณะวิชา/หน่วยงานเฉพาะที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วั งท่าพระ ตาม
กลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน  354 ชุด ทดลองใช้ (try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย จ านวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .924  สถิติที่ ใช้ คือ จ านวน         
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ค่าเอฟ ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 

ตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนา (Design and 
Development : D and D) เพ่ือสร้างรูปแบบและรับรองรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลัง
ปัญญา จ านวน 5 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจงเพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติที่ ใช้ คือ 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน  น าร่างรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สังเคราะห์ขึ้นไปพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติงานคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการจัดการคลังปัญญา จ านวน  3 คน และ ด้านศิลปะ จ านวน  2 คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน 

ตอนที่ 3 การวิจัย (Research :R2) ทดลองใช้ (Implementation : I) การวิจัย (Research 
:R2) เป็นการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคลังปัญญา การทดลองใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และการประเมินผลการอบรม กลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะ
วิชา/หน่วยงาน ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จ านวน 45 คน ใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง โดยจัดอบรม จ านวน  3 ครั้ง ครั้งละ 15 คน เครื่องที่ใช้คือแบบประเมินผลการอบรมและ 
สถิติที่ใช้ คือ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน 

ตอนที่ 4 ผลการพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation :E) เป็นการ
ประเมินผลการใช้และความพึงพอใจในการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้น
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ตามรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ของกลุ่มเป้าหมายในขั้นตอนที่  3 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม ทดลองใช้ (try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
จ านวน 30 ชุด ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .944  สถิติที่ใช้ คือ จ านวน ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. ผลกำรศึกษำกำรจัดกำรคลังปัญญำ สภำพกำรณ์กำรจัดกำรผลงำนทำงวิชำกำรของ
คณะวิชำ/หน่วยงำน ควำมต้องกำรและรูปแบบคลังปัญญำดิจิทัลของประชำคม มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร พบว่า  

   1.1 การจัดการคลังปัญญา จากการศึกษาการจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัย จ านวน 4 
แห่ง คือ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พบว่าทุกแห่งมีการก าหนดนโยบายการจัดการคลัง
ปัญญามหาวิทยาลัย ร้อยละ 100.0 โดยบางแห่งมีการก าหนดนโยบายไว้เป็นลายอักษร ร้อยละ50.0 
ด้านงบประมาณส่วนใหญ่ไม่สามารถระบุจ านวนงบประมาณได้และไม่มีการจัดสรรอย่างต่อเนื่อง ร้อย
ละ 75.0 และทุกแห่งมีแผนที่จะพัฒนาคลังปัญญามหาวิทยาลัยต่อไปร้อยละ100.0 

ด้านประเภททรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บ ต ารา หนังสือ รายงานการวิจัย และคู่มือ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 100.0 และรองลงมาจัดเก็บบทความทางวิชาการ ร้อยละ 75.0 มีรูปแบบการ
จัดเก็บแตกต่างกันไปตามประเภทของทรัพยากรและนโยบายของแต่ละหน่วยงาน ทรัพยากรประเภท
ที่ทุกหน่วยงานจัดเก็บในรูปแบบ ข้อมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม คือ 
รายงานการวิจัย ร้อยละ 100.0 ทรัพยากรประเภทที่หน่วยงานส่วนใหญ่จัดเก็บในรูปแบบ ข้อมูลทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม คือบทความทางวิชาการ  ร้อยละ 75.0  แฟ้มข้อมูล
ที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็มพบว่าทุกแห่งจัดเก็บตามประเภทของทรัพยากร โดยทรัพยากรที่
เป็นสิ่งพิมพ์จะจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ pdf ไฟล์ ภาพถ่ายจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ jpg ไฟล์ 
และวีดิทัศน์จัดเก็บแฟ้มข้อมูลในรูปแบบ mp4 ไฟล์ 

ด้านเทคโนโลยีส าหรับการจัดการคลังปัญญาพบว่าโปรแกรมที่ใช้จัดการระบบ
ข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัย คือ โปรแกรม DSpace ร้อยละ 100.0 เหตุผลในการเลือกใช้คือใช้งาน
ง่ายและมีการใช้เมทาดาทาเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บ ร้อยละ 50.0 ฮาร์ดแวร์ที่ทุกแห่งเลือกใช้คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน  (Virtual Server) เครื่องส ารอง
กระแสไฟฟ้า และอุปกรณ์เก็บรักษาข้อมูล ร้อยละ 100.0 ส่วนการส ารองข้อมูลใช้วิธีการส ารองข้อมูล
ลงใน Server ของห้องสมุด และส ารองข้อมูลลงใน Server ของห้องสมุด กับ Server ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 50.0 เท่ากัน 
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ด้านวิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทุกแห่งเลือกใช้คือเจ้าของผลงานส่งไฟล์
ดิจิทัลให้หอสมุดด าเนินการน าเข้าคลังปัญญามหาวิทยาลัย และหอสมุดด าเนินการจัดหาเอกสารและ
น าเข้าเอกสารดิจิทัลสู่คลังปัญญามหาวิทยาลัยเอง ร้อยละ 50.0 มาตรฐานการลงรายการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลที่ทุกแห่งเลือกใช้คือ Dublin Core Metadata ร้อยละ 100.0 องค์ประกอบย่อย
ของเมทาดาตาที่ทุกแห่งเลือกใช้คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ผู้ร่วมงาน หัวเรื่อง ประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ  ปีที่ผลิตเอกสาร   และภาษา ร้อยละ 100.0 โดยให้บรรณารักษ์เป็นรับผิดชอบ
ในการลงรายการ ร้อยละ 100.0 

ด้านการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง ส าหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุก
แห่งก าหนดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้
งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN โดยไม่มีการก าหนดสิทธิ์
ในการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม ส่วนผู้ใช้ที่ เป็นบุคคลภายนอกมีหน่วยงานส่วนใหญ่ ร้อยละ75.0 
ก าหนดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม
ของผู้ใช้มีหน่วยงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.0 ก าหนดสิทธิ์ให้สามารถอ่าน พิมพ์และดาวน์โหลดได้ ร้อย
ละ 75.0  และทุกแห่งแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศด้วยการสร้างลายน้ าดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์
แบบมองเห็นด้วยตาเปล่าร้อยละ 100.0 ส าหรับผู้ปฏิบัติงานคลังปัญญาทุกแห่งควบคุมการเข้าถึงด้วย
การก าหนดสิทธิ์ด้วย e-mail ร้อยละ 100.0 

ด้านวิธีการสืบค้นและการแสดงผลการสืบค้น ทุกแห่งมีวิธีการสืบค้นจากชื่อบุคคล 
ชื่อหน่วยงาน  ชื่อเรื่อง ค าส าคัญ และปีที่ผลิต ร้อยละ 100.0 แสดงผลการสืบค้นในรูปแบบข้อมูลทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็ม และขึ้นอยู่กับประเภททรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ 
100.0 

 ด้านวิธีการประชาสัมพันธ์คลังปัญญามหาวิทยาลัย หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้วิธีติด
ประกาศภายในห้องสมุด และใช้วิธีจัดท าแผ่นพับ/ใบปลิวแจกบริเวณมหาวิทยาลัย  ร้อยละ 75.0 
เท่ากัน 

 ด้านปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัย หน่วยงานส่วน
ใหญ่ ประสบปัญหาจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลามากในการศึกษาเทคโนโลยี เจ้าของ
ผลงานไม่สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ และการสืบค้นภาษาไทยบางค าไม่
แสดงผลร้อยละ 50.0 เท่ากัน 

ด้านข้อเสนอแนะในการจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัย หน่วยงานส่วนใหญ่เสนอ
ให้บรรณารักษ์และนักเทคโนโลยีสารสนเทศควรร่วมมือกันในการก าหนดค่าต่าง ๆ ในการจัดการคลัง
ปัญญามหาวิทยาลัย ร้อยละ 50.0 
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ด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าคลังปัญญามหาวิทยาลัย หน่วยงานส่วนใหญ่เสนอ
ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยก าหนดเป็นนโยบาย
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมในคลังปัญญา  และควรมีการจัดตั้งหน่วยงาน/คณะกรรมการ
จัดท าและตั้งเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการจัดท าคลังปัญญามหาวิทยาลัย ร้อยละ 75.0 เท่ากัน 

1.2. สภาพการณ์การจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หน่วยงาน จากการศึกษา
การจัดการผลงานทางวิชาการของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ และแนวคิด
รูปแบบการจัดการคลังปัญญาที่ดี  จ านวน 9 แห่ง คือ ได้แก่ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์ หอสมุดสาขา วังท่าพระ บัณฑิต
วิทยาลัย หอศิลป์ กองกิจการนักศึกษา และกองบริการการศึกษา พบว่า 

ด้านการจัดการผลงานทางวิชาการของหน่วยงาน หน่วยงานส่วนใหญ่ มีนโยบายการ
จัดเก็บผลงานทางวิชาการเป็นลายลายลักษณ์อักษรและมีการวางแผนการจัดเก็บและให้บริการ     
ร้อยละ 66.6   มีการรวบรวมผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 55.6  ใช้วิธีการจัดเก็บด้วยระบบมือ ร้อยละ 
44.4  ประเภทของผลงานวิชาการที่จัดเก็บ คือ รายงานวิจัย ร้อยละ 44.4 มีสถานที่จัดเก็บผลงานทาง
วิชาการแบบเป็นสัดส่วน ร้อยละ 55.6  และมีผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ ร้อยละ 66.6  หน่วยงานส่วน
ใหญ่ประสบปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านสถานที่ คือ จัดเก็บมี
เนื้อที่ไม่มีเพียงพอ ร้อยละ 33.3 และทุกแห่งเสนอแนะว่าควรมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่เก็บรวบรวม
ผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 100.0 

ด้านแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปัญญาที่ดี จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการ
จัดการคลังปัญญาที่ดีของบุคลากรของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงาน จ านวน 18 คน เสนอว่า  ด้าน
นโยบาย มหาวิทยาลัยควรมีข้อก าหนดให้อาจารย์/ผู้ท าวิจัยจัดส่งผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญา 
ร้อยละ27.8 ควรมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดท าคลังปัญญา ร้อยละ 100.0 ควรจัดเก็บ
ผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาทุกระดับและควรก าหนดประเภทของผลงานทาง
วิชาการที่น ามาจัดเก็บ ร้อยละ 11.1 และควรมีผู้รับผิดชอบโดยตรง ร้อยละ 100.0  ทรัพยากร
สารสนเทศที่ควรน ามาจัดเก็บ เสนอว่าควรจัดเก็บวิทยานิพนธ์  ร้อยละ 88.9 ต ารา ผลงานการวิจัย 
และบทความทางวิชาการ ร้อยละ 83.3 วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศน าเข้าคลังปัญญาให้เสนอ
ให้บุคลากรของหน่วยงานที่จัดตั้งคลังปัญญาเป็นผู้น าเข้าข้อมูล ร้อยละ 77.8 โดยการจัดส่งทั้งเอกสาร
ต้นฉบับและไฟล์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่จัดตั้งคลังปัญญา ร้อยละ66.6 และควรให้มีการ
ก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่ดูแล ร้อยละ 50.0  ส่วนการก าหนดสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูลตามประเภทของผู้ ใช้บริการนั้น เสนอว่าผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้ งทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN โดยไม่มีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มหรือโดยเสรี ทั้ง
ผู้ใช้ประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 50.0 และบุคลากรภายนอก ร้อยละ 27.8 การ
แบ่งกลุ่มข้อมูลในหน้าจอเสนอว่าควรใช้วิธีแบ่งตามคณะ/หน่วยงาน  ร้อยละ 61.1 การสืบค้นใน
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ทางเลือก Browse เสนอว่าควรใช้วิธีสืบค้นจากค าส าคัญ ร้อยละ 77.8 ส่วนการสืบค้นโดยผู้ใช้ก าหนด
ค าค้นเสนอว่าควรใช้วิธีสืบค้นขั้นสูงโดยใช้ตรรกบูลีน ร้อยละ 77.8 การแสดงผลการสืบค้นเสนอว่า
ควรแสดงผลการแสดงผลการสืบค้นในรูปแบบข้อมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับ
เต็ม ร้อยละ 61.1 

การก าหนดสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มเสนอว่าควรก าหนดสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอ่าน 
พิมพ์ และดาวน์โหลดได้ การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศเสนอว่าควรแสดงสิทธิ์บนทรัพยากร
สารสนเทศโดยการสร้างลายน้ าดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นด้วยตาเปล่า ร้อยละ 50.0 จากการ
สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับท าเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปัญญามหาวิทยาลัย
ศิลปากรพบว่าเห็นสมควรให้มีท าเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปัญญามหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 100.0 และจุดเด่นที่ควรมีของคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากรคือสมควรให้มี ภาพผลงาน
ศิลปะในคลังปัญญา ร้อยละ 38.9 และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าคลังปัญญาที่ดีคือควรให้มี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการที่น าเข้าคลังปัญญาและควรมีระดับในการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการตามความต้องการของเจ้าของผลงาน ร้อยละ 11.1 เท่ากัน 

1.3. ความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร ผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนใหญ่
เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 70.1 สังกัดคณะโบราณคดี ร้อยละ 29.6 และใช้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตในที่พักอาศัยมากที่สุด ร้อยละ 72.5 มีระดับความต้องการรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้าน      
อัตลักษณ์ของคลังปัญญาดิจิทัล เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความ
ต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจ าแนกตามสถานภาพพบว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการเข้าถึงและการก าหนดสิทธิ์ แต่ไม่พบ
ความแตกต่างเมื่อจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด จากการศึกษาเป็นรายด้าน พบว่า 

 ด้านทรัพยากรสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ระดับมาก คือ หนังสือ เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการจ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่าทรัพยากร 6 ประเภท มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คือ  บทความวิจัย งานแปล รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์/ศิลปะ
นิพนธ์ และผลงาน/โครงการนักศึกษา แต่ไม่พบความแตกต่างเมื่อจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัด 

 ด้านการสืบค้นและแสดงผลการสืบค้น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อ
พิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า  

1) การจัดกลุ่มข้อมูลในหน้าจอหลักมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ จัดตามชื่อสาขาวิชา เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของ
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ระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งในภาพรวมและข้อย่อย 1 ข้อ คือ จัด
ตามช่วงปีที่พิมพ์ เมื่อจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานที่สังกัดพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในภาพรวมของหัวข้อการจัดกลุ่มข้อมูลในหน้าจอหลัก  

2) แบ่งหมวดหมู่ทางเลือก Browse มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับ
ความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกตามสถานภาพ พบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และปีที่ผลิตผลงาน จาก
การศึกษาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  คือ ชื่อเรื่องและปีที่ผลิตผลงาน  

3 )การสืบค้นด้วยวิธีก าหนดค าค้นมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ ค้นแบบทั่วไป (Basic search) เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟ เพ่ือทดสอบ
ความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจ าแนกตาม
สถานภาพและจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

4) การแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในหน้าจอ มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาจ าแนกออกเป็นหน้าจอการแสดงผลแบบสั้นและแบบ
สมบูรณ์  พบว่าข้อค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุด คือ ชื่อเรื่อง เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบ
ความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่าข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ชื่อเรื่อง ใน
หน้าจอการแสดงผลแบบย่อ เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าข้อที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในหน้าจอการแสดงผลแบบย่อ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้
แต่ง/เจ้าของผลงาน ลักษณะ เช่น สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ และรหัส เช่น ISBN ISSN URL ใน
หน้าจอการแสดงผลแบบสมบูรณ์ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ส านักพิมพ์/หน่วยงานที่พิมพ์
เผยแพร่ รูปแบบของการน าเสนอข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งที่มาของทรัพยากรสารสนเทศ 

ด้านการเข้าถึงและการก าหนดสิทธิ์   มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
วิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านการเข้าถึงและการก าหนดสิทธิ์จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าข้อที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย์
แต่เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า 

    1) วิธีการน าผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2) ผู้ใช้และสิทธิในการเข้าใช้คลังปัญญาดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง สิทธิในการเข้าใช้จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ ดังนี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหา
ฉบับเต็มเมื่อใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภายนอก  มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN โดยไม่มี
การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม บุคคลภายนอกข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้งาน  ภายใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม เมื่อวิเคราะห์
ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในหัวข้อหัวความต้องการหัวข้อผู้ใช้และสิทธิในการเข้าใช้คลังปัญญาดิจิทัลจ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่าข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ สิทธิของ
บุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้งาน
ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม  เมื่อศึกษาจ าแนก
ตามคณะ/หน่วยงานพบว่าข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับ
เต็มเมื่อใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหา
ฉบับเต็ม 

3) สิทธิเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกตาม
ประเภทผู้ใช้ ดังนี้ คือบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ อ่าน พิมพ์ 
และดาวน์โหลดได้ บุคคลภายนอก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ อ่านได้อย่างเดียว เมื่อวิเคราะห์ค่า
เอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4) การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ สร้างลายน้ าดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นด้วยตาเปล่า 
เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อหัวความต้องการหัวข้อผู้ใช้และสิทธิในการเข้าใช้คลังปัญญาดิจิทัล
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ การ
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แสดงสิทธิ์แบบอื่น ๆ  เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าไม่มีข้อที่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านอัตลักษณ์ของคลังปัญญาดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์
ค่าเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรจ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามคณะวิชาพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05    

เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อพบว่า   

1) งานที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีค่าเฉลี่ ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ ภาพผลงานศิลปะที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานพบว่าไม่มีข้อที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) ฟังก์ชันการแสดงข้อมูลอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากสูงสุด คือ รายการข้อมูลใหม่ เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความ
ต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตาม
คณะ/หน่วยงาน พบว่าไม่มีข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านความต้องการในการจัดท าคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรเห็นว่าควรจัดท าคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ร้อยละ 91.4 

2. รูปแบบกำรจัดกำรคลังปัญญำดิจิทัล มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

    จากการพัฒนารูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผู้วิจัยได้
รูปแบบจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์ และการแจกแบบสอบถาม มา
สร้างเป็นรูปแบบเรียกว่า “CREATION Model”  มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่  

1) เนื้อหาสาระของคลังปัญญาดิจิทัล (C= content of Silpakorn University 
Repository) โดยจัดเก็บผลงานที่จัดท าโดยประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประกอบด้วย
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เฉพาะผลงานที่มีเนื้อหาทางวิชาการ โดยจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล  ประเภทผลงานทางวิชาการที่จัดเก็บคือ หนังสือ ต ารา 
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์/ ศิลปนิพนธ์รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และวารสารของ
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หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  และมีการสะสมเพ่ิมพูนผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและเก็บรักษา
เอกสารดิจิทัลให้คงอยู่ระยะยาว 

   2) การค้นคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and results) ก าหนดให้มีทางเลือก
สืบค้นขั้นพ้ืนฐาน (Basic search) การสืบค้นขั้นสูงโดยใช้ตรรกบูลีน (Advance search) การสืบค้น 
Browse ซึ่งแบ่งตาม ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ค าส าคัญชื่อบุคคล ชื่อคณะวิชา/หน่วยงาน แบ่งชุมชนใน
หน้าจอหลักแบ่งตามสาขาวิชาและภาควิชา ใช้มาตรฐานการลงรายการ Dublin Core Metadata 
การแสดงผลการสืบค้นแบบย่อ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน และสาระสังเขป 
การแสดงผลการสืบค้นแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ของ 
Dublin Core Metadata จ านวน  15 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อยเพ่ิมเติมส าหรับ
วิ ท ย านิ พ น ธ์ /ส า รนิ พ น ธ์  ได้ แ ก่  Degree name, Degree level, Degree Discipline แ ล ะ 
Degree.grantor และมีการแสดงรายการข้อมูลใหม่ 

  3) การก าหนดสิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= 
Authorization by Owner Rights and Silpakorn University Community) โดยมีการเผยแพร่
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม ซึ่งเจ้าของผลงาน
ทางวิชาการเป็นผู้ก าหนดระดับการเข้าถึงเอกสารของผู้ใช้ เจ้าของผลงานทางวิชาการและหอสมุดเป็น
ผู้น าเข้าผลงานทางวิชาการเข้าสู่คลังปัญญา และมีการแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศด้วยลายน้ า
ดิจิทัลแบบมองเห็นด้วยตาเปล่า 

  4) เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับคลังปัญญา (T=Technology for Repository)  
โดยการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน  (Virtual Server) ที่มีประสิทธิภาพ และโปรแกรมมีการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ที่ยืดหยุ่น สามารถปรับเพ่ิมหน่วยข้อมูลได้ตามต้องการ รองรับ
ทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท รองรับมาตรฐาน  OAI-PMH และสามารถค้นหาเอกสารฉบับเต็ม
โดยใช้ Google ได้ และมีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถก าหนดชื่อ รหัสผ่าน และสิทธิ์ให้กับ
ผู้ใช้งานในการเข้าใช้ระบบ 

 5) อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) 
โดยจัดเก็บผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ การออกแบบ และโบราณคดี ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร และงานอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น มีภาพ
ผลงานศิลปะ ชีวประวัติศิลปินที่เป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ท าเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

  6) การเข้าถึ งแบบเสรี  (O=Open Access) ผู้ ใช้ทุ กประเภทสามารถเข้าถึ ง
สารสนเทศทางวิชาการได้โดยเสรีไม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกจากทุกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ตอันเป็น
ช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดได้
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โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้ น นอกจากนี้ยังท าให้
วรรณกรรมที่ไม่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวงจ ากัด (Grey literature) สามารถเข้าถึงได้โดยเสรี ถือ
เป็นการแบ่งปันความรู้และทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันสามารถน าไปต่อยอดองค์ความรู้ ได้รวดเร็ว  

 7) ความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn 
University Community) มีการศึกษาความต้องการของประชาคมก่อนการด าเนินการพัฒนาคลัง
ปัญญา น าผลความต้องการของประชาคมมาก าหนดรูปแบบฐานข้อมูลคลังปัญญา มีการประเมินผล
ความพึงพอใจประชาคมต่อฐานข้อมูลคลังปัญญาที่พัฒนาขึ้น และน าผลการประเมินผลความพึงพอใจ
ของประชาคมมาปรับปรุงคลังปัญญาที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาคม 

จากร่างรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผู้วิจัยได้
ด าเนินการส่งรูปแบบให้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรจ านวน 5 
คน ประเมินและรับรองความเหมาะสมของรูปแบบพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด คือด้านอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University)  รองลงมา คือ ด้านเทคโนโลยีที่
เหมาะสมส าหรับคลังปัญญา (T=Technology for Repository) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในระดับ
มากคือ ด้านการก าหนดสิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (A= Authorization 
by Owner Rights and Silpakorn University Community)  

       การด าเนินการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

    คณะผู้วิจัยน าร่างรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรที่
สังเคราะห์ขึ้นไปพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยก าหนดนโยบายและโครงสร้าง
คลังปัญญา ตามรูปแบบ “CREATION Model”   ส่วนประกอบของคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร มีดังนี้  

1) ส่วนของผู้ใช้คลังปัญญาดิจิทัล   แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม คือ 

      - ผู้ ใช้คลังปัญญา คือผู้ที่ต้องการใช้คลังปัญญาเพ่ือค้นหาผลงานทางวิชาการ 
แบ่งเป็น สมาชิกชุมชนศิลปากร ได้แก่ อาจารย์  บุคลากรหรือพนักงาน และนักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบ คือ การสืบค้นข้อมูล การเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มซึ่ง
เป็นไปที่เจ้าของผลงานระบุไว้ การสมัครสมาชิกเพ่ือการเข้าใช้ การเปลี่ยนรหัสผ่าน การน าผลงานทาง
วิชาการเข้าสู่คลังปัญญา  และบุคคลภายนอกมีสิทธิ์ใช้คลังปัญญาเพ่ือการสืบค้นข้อมูล และการเข้าถึง
เอกสารฉบับเต็มซึ่งสิทธิ์ในการเข้าถึงเป็นไปท่ีเจ้าของผลงานระบุไว้ 

    -  ผู้ดูแลระบบ ได้แก่ บุคลากรหรือพนักงานเป็นผู้รับผิดชอบคลังปัญญา มีสิทธิ์
ในการเข้าถึงระบบ ดังนี้ คือ การสืบค้นข้อมูล  ระบบสมาชิกเพ่ือการเข้าใช้ การเปลี่ยนรหัสผ่าน การ
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เพ่ิมสมาชิก  การแก้ไขข้อมูลสมาชิก การลบสมาชิก การดูรายละเอียดสมาชิก ระบบการจัดการคลัง
ปัญญา และระบบการจัดการหน้าเว็บเพจ 

2) ส่วนของหน้าจอ การออแบบหน้าจอ มีดังนี้ 

- หนาจอแรกของคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหนาจอแสดง
เมนูหลัก แบ่งกลุ่มเนื้อหา เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ชีวประวัติศิลปิน (Artist Biography) นักวิชาการ มศก. 
(SU intellectual) วารสารของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (SU Journal) และ
ชุมชน (Communities in DSpace) รวมทั้งส่วนการสืบค้น ซึ่งแบ่งเป็น การสืบค้นด้วยเมนู Search 
การสืบค้นด้วยเมนู Advanced Search และการสืบค้นด้วยเมนู  Browse 

- ชีวประวัติศิลปิน (Artist Biography) เป็นการรวบรวมเฉพาะชีวประวัติของ
ศิลปินที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร การสืบค้นสามารถสืบค้นได้ 3 วิธี คือ การพิมพ์ชื่อศิลปิน
ในช่อง Enter Name for search การคลิกที่ภาพศิลปิน และการคลิกเลือกที่ความช านาญ ซึ่ง
แบ่งเป็น จิตรกรรม ทฤษฎีศิลป์ ทัศนศิลป์ ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และสื่อผสม 

- นักวิชาการ มศก. เป็นการรวบรวมรายชื่อนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรใน
สังกัดคณะวิชา/หน่วยงานที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ที่ผลิตผลงานทางวิชาการ การ
สืบค้นสามารถสืบค้นได้ 2 วิธี คือ การพิมพ์ชื่อนักวิชาการในช่อง Enter Name for search และการ
คลิกท่ีภาพนักวิชาการ  

- วารสารของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (SU Journal) เป็น
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์วารสารแต่ละชื่อ  

- ชุ ม ช น  (Communities in DSpace) แ บ่ ง ต าม ภ าค วิ ช า /ส าข า วิ ช า 
ประกอบด้วยหน้าจอการน าเข้าข้อมูลผลงานทางวิชาการ เพ่ือกรอกเมทาดาทาหรือข้อมูลที่บรรยาย
ทรัพยากรประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการน าเข้า ตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
ของ Dublin Core Metadata ผลงานทางวิชาการในคลังปัญญาดิจิทัล ได้แก่ หนังสือ 23 รายการ 
ต ารา 4 รายการ วิทยานิพนธ์ 198 รายการ สารนิพนธ์ / ศิลปะนิพนธ์ 60 รายการ รายงานการวิจัย 7 
รายการ บทความทางวิชาการ 74 รายการ และผลงานศิลปะ 119 รายการ หน้าจอการแสดงผลการ
สืบค้นแบบย่อประกอบด้วย ชื่อเรื่อง  ชื่อผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน หัวเรื่อง/ค าส าคัญ  และสาระสังเขป 
หน้าจอการแสดงผลการสืบค้นแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 
ของ Dublin Core Metadata จ านวน  15 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อยเพ่ิมเติมส าหรับ
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

          การประเมินผลความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  5 คนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการคลังปัญญา จ านวน  
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3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ จ านวน  2 คน  พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน 

3. ผลกำรทดลองเป็นกำรวิจัย (Research :R2) ทดลองใช้ (Implementation : I)  

   คณะวิจัยได้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคลังปัญญาและคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ CREATION model  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ นักศึกษาปริญญาโท/เอก ร้อยละ 28.9 โดยส่วนใหญ่สังกัด
คณะโบราณคดี ร้อยละ 35.6 รองลงมา คือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร้อยละ 22.2 
จากการศึกษาด้านกระบวนการจัดอบรมพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยในระดับดีมากสูงสุด คือ การช่วยเหลือ/การอ านวยความสะดวก ด้านความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ในระดับดีมากสูงสุด คือสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการค้นหาข้อมูลจากคลังปัญญาดิจิทัล จาก
การสอบถามถึงระดับความรู้และความเข้าใจ พบว่าความรู้และความเข้าใจก่อนการอบรมของ
ผู้เข้าร่วมการอบรมมีค่าเฉลี่ยในระดับพอใช้ ส่วนความรู้และความเข้าใจหลังการอบรมมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับดี ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 

4. ผลกำรพัฒนำ (Development : D2) กำรประเมินผล (Evaluation :E) เป็นการ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ “CREATION  model” ที่น าไปใช้ในการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยวิธีการประเมินผลการใช้และความพึงพอใจในการใช้คลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกลุ่มที่ศึกษาเป็นผู้ที่เข้าร่วมการอบรมในขั้นตอนที่  3 จ านวน 45 คน  
พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 40.0 รองลงมา คือ นักศึกษาปริญญา
โท/เอก ร้อยละ 28.9 โดยส่วนใหญ่สังกัดคณะโบราณคดี ร้อยละ 35.6 รองลงมา คือ คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร้อยละ 22.2 จากการศึกษาการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ซึ่งเป็นการศึกษาความต้องการใช้คลังปัญญาดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ CREATION 
Model เฉพาะในด้านประเภทของผลงานทางวิชาการ วิธีการสืบค้นที่ต้องการใช้  ทางเลือกท่ีต้องการ
ใช้ในการสืบค้นโดยใช้ Browse  และประโยชน์ในการใช้คลังปัญญา หลังจากการฝึกอบรมเรื่องคลัง
ปัญญาดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยมีความต้องการใช้ในภาพรวมในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสืบค้นและการใช้ทางเลือกในการสืบคันด้วย Browse เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าด้านประเภทของผลงานวิชาการข้อทีมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ รายงานการ
วิจัย ด้านการสืบค้นข้อทีมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ สืบค้นโดยใช้ทางเลือก Basic Search ด้าน
การใช้ทางเลือกในการสืบคันด้วย Browse ข้อทีมีค่าเฉลี่ ยในระดับมากที่ สุด  คือทางเลือก 
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Subjects/Keyword  ด้านประเภทของผลงานทางวิชาการที่ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมากท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อมูลจากผลงานทางวิชาการ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ ด้านความต้องการของ
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร    

ดังนั้นจากผลการประเมินผลการใช้และความพึงพอใจในการใช้คลั งปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
เรียกว่า CREATION model  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมีความต้องการใช้ในภาพรวมในระดับมาก และค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมในระดับมาก จึงเป็นไป
ตามสมมุติฐานการวิจัยคือการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยู่ในระดับมาก 

วิจำรณ์ (Comment) 
 1. ผลกำรศึกษำกำรจัดกำรคลังปัญญำ สภำพกำรณ์กำรจัดกำรผลงำนทำงวิชำกำรของ
คณะวิชำ/หน่วยงำน ควำมต้องกำรและรูปแบบคลังปัญญำดิจิทัลของประชำคม มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร  
    1.1. การจัดการคลังปัญญา จากผลการศึกษาการจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัย จ านวน 
4 แห่ง พบว่าทุกแห่งมีการก าหนดนโยบายการจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยเนื่องมาจากการก าหนด
นโยบายเรื่องคลังปัญญาจะท าให้เกดความชัดเจนทั้งในการพัฒนา เช่น การก าหนดโครงสร้างส าหรับ
การท างานของบุคลากร การก าหนดประเภทและรูปแบบทรัพยากรสารสน เทศที่จะจัดเก็บและ
ให้บริการและการก าหนดเงื่อนไขและขอบเขตของการให้บริการ (อนุรักษ์ อยู่วัง, 2555) ด้านประเภท
ทรัพยากรสารสนเทศ จัดเก็บ ต ารา หนังสือ รายงานการวิจัย และคู่มือปฏิบัติงาน ร้อยละ 100.0 และ
รองลงมาจัดเก็บบทความทางวิชาการ เนื่องจาก ต ารา หนังสือ เป็นผลงานทางวิชาการที่ผลิตโดย
อาจารย์ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ในศาสตร์ของแต่สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เป็นเอกสารทาง
วิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มีรากฐาน
ทางวิชาการที่มั่นคง รายงานการวิจัยเป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นงานศึกษาหรืองานค้นคว้าอย่างมี
ระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลค าตอบหรือข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดเก็บผลงานทางวิชาการ
ประเภทหนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย ในคลังปัญญาจึงเป็นการจัดเก็บและ
เผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพ ท าให้คลังปัญญามีความน่าเชื่อถือ และเกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่องโดย
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป  แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็มพบว่าทุกแห่งจัดเก็บ
แฟ้มข้อมูลในรูปไฟล์เอกสาร ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการศึกษาของอนุรักษ์ อยู่วัง (2555) และผล
การศึกษาของวัขรี วงษ์เพ็ชร์ และกุลธิดา ท้วมสุข (2554) ที่พบว่ารูปแบบเอกสารที่ถูกเก็บมากที่สุด
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คือเอกสารที่อยู่ในรูปข้อความ ด้านเทคโนโลยีส าหรับการจัดการคลังปัญญาพบว่าทุกแห่งใช้โปรแกรม 
DSpace จัดการระบบข้อมูลคลังปัญญามหาวิทยาลัย เนื่องจากโปรแกรม DSpace มีการออกแบบ
ระบบที่สนับสนุนสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยย่อยภายในองค์กรใหญ่ เช่น คณะ ฝ่าย ศูนย์วิจัย เป็น
ต้น สามารถจัดรูปแบบระบบในส่วนของการท างานและส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายให้ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนผู้ใช้ได้ จึงกล่าวได้ว่าสถาปัตยกรรมของระบบจะเลียนแบบโครงสร้างขององค์กร 
นอกจากนี้ยังได้ผสมผสานเครื่องมือต่าง ๆ ที่ ใช้ในการสนับสนุนการวางแผนการจัดเก็บรักษา
สารสนเทศดิจิทัล จึงท าให้้ DSpace เหมาะแก่การจัดการคลังจัดเก็บส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีความ
ซับซ้อน มีการรวบรวมสารสนเทศจากหลาย ๆ หน่วยที่มีความแตกต่างกัน และต้องการจัดเก็บรักษา
สารสนเทศไว้ในระยะยาว โปรแกรม DSpace  สามารถจัดเก็บเอกสารดิจิทัลได้หลากหลาย ทั้ง
เอกสาร ภาพ เสียง วีดีโอ ชุดข้อมูล ไฟล์คอมพิวเตอร์ วัตถุพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น (มาริสา วินิ้จเขต
ค านวณ, 2556) ด้านมาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่ทุกแห่งเลือกใช้คือ Dublin 
Core Metadata องค์ประกอบย่อยของเมทาดาตาที่เลือกใช้คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน 
ผู้ร่วมงาน หัวเรื่อง ประเภททรัพยากรสารสนเทศ  ปีที่ผลิตเอกสาร   และภาษา เนื่องจากหน่วยข้อมูล
ย่อย Dublin Core Metadata นับเป็นเค้าร่างเมทาดาทาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน 
เนื่องจาก เป็นเค้าร่างเมทาดาทาที่มีความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถก าหนดเมทาดาทา
ให้กับวัตถุดิจิทัลได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ทุกหน่วยข้อมูลย่อย เลือกใช้หน่วยข้อมูลย่อยได้ตามความ
ต้องการ ใช้หน่วยข้อมูลซ้ าได้ใน องค์ประกอบเดียวกัน และยังสามารถเพ่ิมหรือขยายหน่วยข้อมูลได้
ตามความจ าเป็น ซึ่งหน่วยงานที่น าชุดหน่วยข้อมูลย่อยดับลินคอร์เมทาดาทาไปประยุกต์ใช้มักเป็น
หน่วยงานที่มีความต้องการในการจัดเก็บวัตถุดิจิทัลขององค์กรไว้ในคลังปัญญา (เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง
, 2559) ด้านการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึง ส าหรับผู้ใช้ที่ เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
ก าหนดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้งาน
ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN โดยไม่มีการก าหนดสิทธิ์ใน
การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม ส่วนผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายนอกมีหน่วยงานส่วนใหญ่ ก าหนดให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากลักษณะส าคัญของคลังปัญญาประการ
หนึ่งคือเน้นการเข้าถึงข้อมูลได้แบบเสรี (Open access) และมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลให้น้อย
ที่สุด การสืบค้นและการเข้าถึงข้อมูลจะต้องออกแบบให้สอดคล้องและสะดวกแก่ผู้ใช้ (Swanepoel, 
2005) ด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าคลังปัญญามหาวิทยาลัย หน่วยงานส่วนใหญ่เสนอว่าผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยก าหนดเป็นนโยบายให้
หน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงานเข้าร่วมในคลังปัญญา เนื่องจากคลังปัญญาจะสร้างอยู่ในชุมชนและชุมชน
ย่อย ซึ่งชุมชนในที่นี้หมายถึงมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน หรือสถาบันต่าง ๆ ที่มีทรัพยากรของแต่
ละชุมชน โดยสามารถมีทรัพยากรหนึ่งชุดหรือมากกว่านั้น ซึ่ งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งชุมชน
และจัดหาทรัพยากรใหม่ต้องได้รับความร่วมมือจากสมาชิกของชุมชน (Nabe ,2010 อ้างใน  พัณณิตา  
นันทะกาล, 2557) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Oladokun (2015) ที่พบว่าคลังปัญญาของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ชื่ อ  UB Research, Innovation and Scholarship Archive (UBRISA)  ซึ่ ง น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการระบบคลังปัญญา แต่ประสบความล้มเหลวในการด าเนินงาน
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เนื่องจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่สนใจน าผลงานวิชาการของตนเข้าในระบบ ท าให้ผลงาน
วิชาการท่ีเผยแพร่บนคลังปัญญามีจ านวนน้อยมาก 

1.2. สภาพการณ์การจัดการผลงานทางวิชาการของคณะวิชา/หน่วยงาน จากการศึกษาการ
จัดการผลงานทางวิชาการของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หน่วยงานส่วน
ใหญ่ มีนโยบายการจัดเก็บผลงานทางวิชาการเป็นลายลายลักษณ์อักษรและมีการวางแผนการจัดเก็บ
และให้บริการสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัณณิตา  นันทะกาล (2557) ที่ศึกษาสภาพการจัดการ
ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่าหน่วยงานมีนโยบายการจัดเก็บผลงานทาง
วิชาการ คือการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต 
จ าเป็นต้องค านึงถึงรูปแบบของเนื้อหาของผลงานทางวิชาการ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ เพ่ือ
สามารถเข้าใช้ผลงานทางวิชาการ และรักษาผลงานทางวิชาการให้คงอยู่ในระยะยาว นอกจากนี้จาก
การยังพบว่าหน่วยงานที่ศึกษาส่วนใหญ่มีการรวบรวมผลงานทางวิชาการ  จัดเก็บด้วยระบบมือ ส่วน
ใหญ่จัดเก็บรายงานการวิจัย รองลงมา จัดเก็บเอกสารการสอน  เอกสารค าสอนและต ารา หน่วยงาน
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการด้านสถานที่ คือ จัดเก็บ
มีเนื้อที่ไม่มีเพียงพอ และทุกแห่งเสนอแนะว่าควรมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่เก็บรวบรวมผลงานทาง
วิชาการ สอดคล้องกับ แนวคิดของ Nabe (2010) กล่าวว่า การบริหารชุมชนคลังความรู้สถาบัน
จ าเป็นต้องก าหนดความรับผิดชอบในการบริหารจัดการคลังความรู้สถาบัน ทั้งระบบและทรัพยากร
สารสนเทศจ าเป็นต้องมีผู้ดูแล 

ด้านแนวคิดรูปแบบการจัดการคลังปัญญาที่ดี จากการศึกษาแนวคิดรูปแบบการจัดการคลัง
ปัญญาที่ดีของบุคลากรของแต่ละคณะวิชา/หน่วยงาน จ านวน 18 คน เสนอว่า  ด้านนโยบาย 
มหาวิทยาลัยควรมีข้อก าหนดให้อาจารย์/ผู้ท าวิจัยจัดส่งผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญาเช่นเดียวกับ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานคลังปัญญามหาวิทยาลัย เนื่องจากคลังปัญญาสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างบรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ 
ผู้จัดการเอกสาร อาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ก าหนดนโยบาย (สมาน ลอยฟ้า, 2553) ควรมี
การจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดท าคลังปัญญาทั้งนี้งบประมาณเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งใน
การบริหารจัดการงานทุกประเภทให้ด าเนินไปโดยมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรสารสนเทศที่ควรน ามา
จัดเก็บส่วนใหญ่เสนอว่าควรจัดเก็บวิทยานิพนธ์  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พัณณิตา  นันทะกาล 
(2557) ที่พบว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเห็นว่าผลงานทางวิชาการที่มีการผลิตมากที่สุดคือ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ ดังนั้นเมื่อมีการพัฒนาคลังความรู้สถาบันควรน าผลงานเหล่านี้เปลี่ยน
รูปแบบให้อยู่ในรูปไฟล์ดิจิทัลและบันทึกในคลังความรู้สถาบันเพ่ือใช้ประโยขน์ต่อไป การก าหนดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลตามประเภทของผู้ใช้บริการนั้น เสนอว่าผู้ใช้ควรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทาง
บรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN โดยไม่มีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มหรือโดยเสรี ทั้ง
ผู้ใช้ประเภทบุคลากรของมหาวิทยาลัย  และบุคลากรภายนอก ซึ่งมีผลการศึกษาเช่นเดียวกับการ
จัดการคลังปัญญาในข้อ 1.1 การแบ่งกลุ่มข้อมูลในหน้าจอเสนอว่าควรใช้วิธีแบ่งตามคณะ/หน่วยงาน 
การสืบค้นในทางเลือก Browse เสนอว่าควรใช้วิธีสืบค้นจากค าส าคัญ ส่วนการสืบค้นโดยผู้ใช้ก าหนด
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ค าค้นเสนอว่าควรใช้วิธีสืบค้นขั้นสูงโดยใช้ตรรกบูลีน การแสดงผลการสืบค้นเสนอว่าควรแสดงผลการ
แสดงผลการสืบค้นในรูปแบบข้อมูลทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม การก าหนด
สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มเสนอว่าควรก าหนดสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอ่าน พิมพ์ และดาวน์
โหลดได้ การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศเสนอว่าควรแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศโดย
การสร้างลายน้ าดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นด้วยตาเปล่า จากการสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับท าเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า
เห็นสมควรให้มีท าเนียบนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากรในคลังปัญญามหาวิทยาลัย และจุดเด่นที่
ควรมีของคลังปัญญามหาวิทยาลัยศิลปากรคือสมควรให้มีภาพผลงานศิลปะในคลังปัญญา สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Armstrong (2014) คลังปัญญาสามารถจัดบริการใหม่ๆ เพ่ือเติมเต็มการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้เกินกว่ามาตรฐานเดิมที่ห้องสมุดเคยท ามา เช่น จัดท าเว็บ
เพจจัดแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์แต่ละคน (Selected works sites) ประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับชีวประวัติ รางวัล ความเชี่ยวชาญและผลงาน วิชาที่สอน และลิงค์กับแหล่งภายนอกที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาพถ่ายอาจารย์ เพื่อเพิ่มคุณค่าสารสนเทศดิจิทัลให้ลึกซึ้งกว่าแค่การเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการอย่างเดียว  และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าคลังปัญญาที่ดีคือควรให้มี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการที่น าเข้าคลังปัญญา สอดคล้องกับข้อควรค านึง
ประการหนึ่งในการจัดท าคลังปัญญาสถาบันคือ การพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ  (จันทรา 
เทพอวยพร 2553) 
 1.3. ความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร จาก
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากรส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ 70.1 สังกัดคณะโบราณคดี ร้อยละ 29.6 และใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในที่พักอาศัย
มากที่สุด ร้อยละ 72.5 มีระดับความต้องการรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านอัตลักษณ์ของคลังปัญญาดิจิทัล 
รองลงมา คือ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการสืบค้นและการแสดงผลการสืบค้น  ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านการเข้าถึงและการก าหนดสิทธิ์  เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความ
แตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรจ าแนกตาม
สถานภาพพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพียงด้านเดียว คือ ด้าน
การเข้าถึงและการก าหนดสิทธิ์ มีระดับความต้องการแตกต่างกัน 1 คู่ คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับ
อาจารย์ โดยระดับความต้องการด้านการเข้าถึงและการก าหนดสิทธิ์ของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
นักศึกษาปริญญาตรี อาจเป็นเพราะอาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของลิขสิทธิ์มากกว่านักศึกษา
ปริญญาตรี เนื่องจากเป็นผู้ผลิตผลงานทางวิชาการหลายประเภท ผลงานทางวิชาการบางชื่อ
โดยเฉพาะหนังสือ บทความทางวิชาการ ลิขสิทธิ์อาจเป็นของส านักพิมพ์ ฉะนั้นการเข้าถึงเอกสารฉบับ
เต็มจึงเป็นสิ่งต้องระวังถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์ 
    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
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ด้านทรัพยากรสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ระดับมาก คือ หนังสือ รองลงมาตามล าดับ 3 ล าดับแรก คือ ต ารา วิทยานิพนธ์  บทความวิจัย ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง คือ รายงานประจ าปี และสไลด์
ประกอบการสอน  จากการศึกษาตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ พบว่า นักศึกษาปริญญาตรีมี
ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ หนังสือ  
นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากที่สุด  3 ประเภท คือ 
วิทยานิพนธ์ หนังสือ และบทความวิจัย อาจารย์มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมาก
ที่สุด 3 ประเภท คือ หนังสือ ต ารา และวิทยานิพนธ์ ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีความ
ต้องการทรัพยากรสารสนเทศในระดับมากเกือบทุกประเภท โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก 
คือ หนังสือ เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลัง
ปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรด้านทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสถานภาพ พบว่าทรัพยากร 
6 ประเภท มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ  บทความวิจัย งานแปล 
รายงานการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์/ศิลปะนิพนธ์ และผลงาน/โครงการ 
เมื่อศึกษาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานพบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ที่สังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ 
ต้องการในระดับมากคือ หนังสือ ที่สังกัดคณะโบราณคดีมีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศประเภท
หนังสือในระดับมากที่สุด แต่ผู้ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ มีความต้องการทรัพยากรสารสนเทศประเภท
บทความวิจัยในระดับมากท่ีสุด เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการ
ต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรด้านทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามคณะ/
หน่วยงานที่สังกัด พบว่าทรัพยากร 8 ประเภท มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 คือ ต ารา รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์/ศิลปนิพนธ์ คู่มือปฏิบัติงาน สไลด์
ประกอบการเรียน สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ  สิ่งประดิษฐ์/หรืองานสร้างสรรค์อ่ืน ๆ  จะเห็นได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างทุกสถานภาพและทุกคณะวิชาต้องการใช้หนังสือ เนื่องจากหนังสือเป็นผลงานทางวิชาการที่
ผลิตโดยอาจารย์ซึ่งเป็นผู้ทรงความรู้ในศาสตร์ของแต่สาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เป็นเอกสาร
ทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มี
รากฐานทางวิชการที่ม่ันคง ดังได้กล่าวข้อ 1.1 

ด้านการสืบค้นและแสดงผลการสืบค้น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์
ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ด้านการสืบค้นและแสดงผลการสืบค้นจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จ านวน 1 คู่ คือ ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับผู้ที่
สังกัดคณะโบราณคดี ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ มีผลดังนี้ คือ ผู้ที่สังกัดคณะ
โบราณคดีมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่าผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า  
การจัดกลุ่มข้อมูลในหน้าจอหลักมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

รายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือจัดตามชื่อสาขาวิชา  เมื่อศึกษาโดยจ าแนกตาก
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สถานภาพ พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก อาจารย์ และข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการจัดกลุ่มข้อมูลในหน้าจอหลักในระดับมากเกือบทุกราย
ข้อย่อย แต่ข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากแตกต่างกันไป กล่าวคือ นักศึกษาปริญญาตรี และ
อาจารย์ข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากคือจัดตามหัวเรื่อง นักศึกษาปริญญาโท/เอก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากคือจัดตามชื่อสาขาวิชา  ส่วนข้าราชการข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับ
มาก คือ จัดตามชื่อประเภททรัพยากรสารสนเทศ เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของ
ระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อการจัดกลุ่มข้อมูลใน
หน้าจอหลักจ าแนกตามสถานภาพ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทั้งในภาพรวมและข้อย่อย 1 ข้อ คือ จัดตามช่วงปีที่พิมพ์ เมื่อพิจารณาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานเม
จากการวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อการจัดกลุ่มข้อมูลในหน้าจอหลักจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในภาพรวมของหัวข้อการจัดกลุ่ม
ข้อมูลในหน้าจอหลัก ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ มีผลดังนี้ คือ มีระดับความ
ต้องการแตกต่างกัน 1 คู่ คือ ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับผู้ที่สังกัดคณะโบราณคดี โดยผู้ที่
สังกัดคณะโบราณคดีมีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่าผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การแบ่งหมวดหมู่ทางเลือก Browse มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง เมื่อศึกษาโดยจ าแนกตามสถานภาพ 
พบว่านักศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแบ่งหมวดหมู่ทางเลือก Browse ในระดับ
มากเกือบทุกรายข้อย่อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากคือชื่อเรื่อง  นักศึกษาปริญญาโท/เอก
มีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแบ่งหมวดหมู่ทางเลือก Browse ในระดับมากที่สุด คือ ชื่อเรื่อง 
นอกนั้นมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก อาจารย์มีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแบ่งหมวดหมู่ทางเลือก 
Browse ในระดับมากที่สุด 2 ข้อย่อย คือ หัวเรื่อง และ ชื่อเรื่อง ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมี
ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแบ่งหมวดหมู่ทางเลือก Browse ในระดับมากเกือบทุกรายข้อย่อย 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ เจ้าของผลงานและหัวเรื่อง  เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือ
ทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ใน
หัวข้อการแบ่งหมวดหมู่ทางเลือก Browse จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าข้อที่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง และปีที่ผลิตผลงาน เมื่อศึกษาโดยจ าแนกตาม
ตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าผู้ที่สังกัดคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์และผู้ที่สังกัดคณะ
มัณฑนศิลป์มีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแบ่งหมวดหมู่ทางเลือก Browse ในระดับมากทุกรายข้อ
ย่อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากคือหัวเรื่อง ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผู้ที่
สังกัดคณะโบราณคดีมีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแบ่งหมวดหมู่ทางเลือก Browse ในระดับมาก
ทุกเกือบรายข้อย่อย โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือชื่อเรื่อง ผู้ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ มี
ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแบ่งหมวดหมู่ทางเลือก Browse ในระดับมากเกือบทุกรายข้อย่อย 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ เจ้าของผลงาน ชื่อเรื่อง และหัวเรื่อง เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟ
เพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ในหัวข้อหัวข้อการแบ่งหมวดหมู่ทางเลือก Browse จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าข้อที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ ชื่อเรื่องและปีที่ผลิตผลงาน ชื่อเรื่อง  

การสืบค้นด้วยวิธีก าหนดค าค้น มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดในระดับมาก คือ ค้นแบบทั่วไป (Basic search) เมื่อศึกษาโดยจ าแนกตากสถานภาพพบว่า
นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก และข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยศิลปากรมี
ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการสืบค้นด้วยวิธีก าหนดค าค้นทุกรายข้อย่อยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ ค้นแบบทั่วไป (Basic search) อาจารย์มีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อ
การสืบค้นด้วยวิธีก าหนดค าค้นในระดับมากที่สุด 1 ข้อย่อย คือ ค้นแบบทั่วไป (Basic search) เมื่อ
วิเคราะห์ค่าเอฟ เพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากรจ าแนกตามสถานภาพ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 เมื่อศึกษาโดยจ าแนกตามตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าผู้ที่สั งกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์มีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการสืบค้นด้วยวิธีก าหนดค าค้นทุกรายข้อ
ย่อยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ ค้นแบบขั้นสูง (Advanced Search) 
ขณะที่ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ที่สังกัดคณะโบราณคดี และผู้ที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ มี
ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการสืบค้นด้วยวิธีก าหนดค าค้นทุกรายข้อย่อยอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ ค้นแบบทั่วไป (Basic search) ผู้ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ย
ความต้องการหัวข้อการสืบค้นด้วยวิธีก าหนดค าค้นทุกรายข้อย่อยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ค้นแบบ
ทั่วไป (Basic search)  ผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชรี เพ็ชรวงษ์  (2555) พบว่า
นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต้องการบริการสืบค้นแบบง่ายมากที่สุด 

การแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในหน้าจอ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก การแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทาจ าแนกออกเป็นหน้าจอการแสดงผล
แบบสั้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุด คือ ชื่อเรื่อง ส าหรับหน้าจอการแสดงผลแบบ
สมบูรณ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุด คือ ชื่อเรื่อง  เมื่อศึกษาโดยจ าแนกตามสถานภาพ
พบว่านักศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา 
(Metadata) ในระดับมากที่สุด 1 ข้อย่อย นอกนั้นในระดับมากทุกข้อย่อย จ าแนกการแสดงผลเป็น  
2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้น มีค่าเฉลี่ยความต้องการทุกรายข้อย่อยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง ส าหรับการแสดงผลแบบสมบูรณ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ระดับมากที่สุด คือ ชื่อเรื่อง  นักศึกษาปริญญาโท/เอกมีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแสดงผลการ
สืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากที่สุด 3 ข้อย่อย นอกนั้นในระดับมากเกือบทุก
ข้อย่อย จ าแนกการแสดงผลเป็น  2 แบบ คือการแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผลแบบสมบูรณ์ ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุด คือ ชื่อเรื่อง อาจารย์มีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแสดงผล
การสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากท่ีสุด 6 ข้อย่อย นอกนั้นในระดับมากเกือบ
ทุกข้อย่อย จ าแนกการแสดงผลเป็น  2 แบบ คือการแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผลแบบสมบูรณ์ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุด คือ ชื่อเรื่อง  ส่วนข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย
ความต้องการหัวข้อการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากทุกข้อ
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ย่อย จ าแนกการแสดงผลเป็น  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก 
คือ ชื่อผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ส าหรับการแสดงผลแบบสมบูรณ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ 
ชื่อเรื่อง เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญา
ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) 
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ชื่อ
เรื่อง ในหน้าจอการแสดงผลแบบย่อ  เมื่อศึกษาโดยจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานพบว่า ที่สังกัดคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือ
เมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากเกือบทุกข้อย่อย จ าแนกการแสดงผลเป็น  2 แบบ คือ การ
แสดงผลแบบสั้น มีค่าเฉลี่ยความต้องการทุกรายข้อย่อยอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง ส าหรับการแสดงผลแบบสมบูรณ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ หัว
เรื่อง/ค าส าคัญ ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแสดงผลการ
สืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากที่สุด 2 ข้อย่อย นอกนั้นมีค่าเฉลี่ยความ
ต้องการในระดับมากและระดับปานกลาง จ าแนกการแสดงผลเป็น  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้น
และการแสดงผลแบบสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยความต้องการในระดับมากที่สุด คือ ชื่อเรื่อง ผู้ที่สังกัดคณะ
โบราณคดีมีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ใน
ระดับมากท่ีสุด 4 ข้อย่อย จ าแนกการแสดงผลเป็น  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผล
แบบสมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยความต้องการในระดับมากที่สุด คือ ชื่อเรื่อง  ผู้ที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์มี
ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมาก
ทุกข้อย่อย จ าแนกการแสดงผลเป็น  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผลแบบสมบูรณ์
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ ชื่อเรื่อง  ผู้ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยความต้องการ
หัวข้อการแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ในระดับมากที่สุด 6 ข้อย่อย จ าแนก
การแสดงผลเป็น  2 แบบ คือ การแสดงผลแบบสั้นและการแสดงผลแบบสมบูรณ์มีค่าเฉลี่ยความ
ต้องการในระดับมากที่สุด คือ ชื่อเรื่องและชื่อผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบ
ความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ
การแสดงผลการสืบค้นข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าข้อที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในหน้าจอการแสดงผลแบบย่อ คือ ชื่อเรื่อง 
ชื่อผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ลักษณะ เช่น สาระสังเขป/สารบัญ/หมายเหตุ และรหัส เช่น ISBN ISSN 
URL ในหน้าจอการแสดงผลแบบสมบูรณ์ คือ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน ส านักพิมพ์/
หน่วยงานที่พิมพ์เผยแพร่ รูปแบบของการน าเสนอข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งที่มาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ด้านการเข้าถึงและการก าหนดสิทธิ์   มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จาก
การศึกษาจ าแนกตามสถานภาพในภาพรวมทุกสถานภาพมีความต้องการในระดับปานกลาง เมื่ อ
วิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านการเข้าถึงและการก าหนดสิทธิ์จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าข้อที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ คือ นักศึกษาปริญญาตรีกับอาจารย์ 
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ท าการทดสอบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ พบว่า อาจารย์มีค่าเฉลี่ยความต้องการสูงกว่านักศึกษา
ปริญญาตรี 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อ พบว่า 
วิธีการน าผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ

พิจารณารายข้อย่อยพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือเจ้าของผลงาน
ส่งสิ่งพิมพ์ให้หอสมุดด าเนินการแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลและน าเข้าคลังปัญญา  จากการศึกษาจ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่านักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก และข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อวิธีการน าผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ เจ้าของผลงานส่งสิ่งพิมพ์ให้หอสมุดด าเนินการ
แปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลและน าเข้าคลังปัญญา  ขณะที่อาจารย์มีค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อวิธีการน า
ผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับสถานภาพอ่ืนแต่ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดในระดับมาก คือ เจ้าของผลงานส่งไฟล์ดิจิทัลให้หอสมุดด าเนินการน าเข้าคลังปัญญาและ
เจ้าของผลงานอนุญาตให้หอสมุดด าเนินการจัดหาเอกสารและน าเข้าเอกสารดิจิทัลสู่คลังปัญญา จาก
การศึกษาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าผู้ที่สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มี
ค่าเฉลี่ยความต้องการหัวข้อวิธีการน าผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  คือ เจ้าของผลงานส่งสิ่งพิมพ์ให้หอสมุด
ด าเนินการแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัลและน าเข้าคลังปัญญา  ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะผู้
ที่สังกัดโบราณคดี  ผู้ที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ และ ผู้ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยความต้องการ
หัวข้อวิธีการน าผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อย่ อย
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือเจ้าของผลงานส่งไฟล์ดิจิทัลให้หอสมุดด าเนินการน าเข้าคลัง
ปัญญา 

ผู้ใช้และสิทธิในการเข้าใช้คลังปัญญาดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ทุกสถานภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง สิทธิในการเข้าใช้จ าแนกตามประเภทผู้ใช้ ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก คือ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหา
ฉบับเต็มเมื่อใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภายนอก  มหาวิทยาลัยผ่านระบบ VPN โดยไม่มี
การก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม จากการศึกษาจ าแนกตามสถานภาพพบว่านักศึกษา
ปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก อาจารย์ และข้าราชการ/พนักงาน ต้องการให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกับในภาพรวม จากการศึกษาจ าแนกตามคณะ/
หน่วยงานพบว่าผู้ที่สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ผู้ที่สังกัดคณะโบราณคดี ผู้ที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ และผู้ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องการให้
บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกับในภาพรวม 

บุคคลภายนอก เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ 
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้งาน  ภายใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม จากการศึกษา
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จ าแนกตามสถานภาพพบว่านักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก อาจารย์ และข้าราชการ/
พนักงาน ต้องการให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกับในภาพรวม เมื่อวิเคราะห์ค่า
เอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในหัวข้อหัวความต้องการหัวข้อผู้ใช้และสิทธิในการเข้าใช้คลั งปัญญาดิจิทัลจ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่าข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ สิทธิของ
บุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้งาน
ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยโดยมีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้ อหาฉบับเต็ม  จากการศึกษา
จ าแนกตามคณะ/หน่วยงานพบว่า ผู้ที่สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้ที่สังกัดคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ที่สังกัดคณะโบราณคดี 
ผู้ที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ และผู้ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ ต้องการให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เช่นเดียวกับในภาพรวม เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความ
แตกต่างของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อหัวความ
ต้องการหัวข้อผู้ใช้และสิทธิในการเข้าใช้คลังปัญญาดิจิทัลจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน พบว่าข้อที่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ  บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ทั้งทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็มเมื่อใช้งานภายในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยโดยไม่มีการก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม 

สิทธิเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สิทธิในการเข้าถึง
เนื้อหาฉบับเต็มจ าแนกตามประเภทผู้ใช้ ดังนี้ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดได้ จากการศึกษาจ าแนกตามสถานภาพพบว่า
นักศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก อาจารย์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดได้ จากการศึกษาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน
พบว่าผู้ที่สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ที่
สังกัดคณะโบราณคดี ผู้ที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ และผู้ที่สังกัดหน่วยงานอื่น ๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มาก คือ อ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดได้ 

บุคคลภายนอก  เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ 
อ่านได้อย่างเดียว จากการศึกษาจ าแนกตามสถานภาพพบว่านักศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยในระดับ
ปานกลางทุกข้อย่อย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับปานกลางคือ คือ อ่านได้อย่างเดียว นักศึกษา
ปริญญาโท/เอก อาจารย์ และข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก คือ อ่านได้อย่างเดียว จากการศึกษาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานพบว่าผู้ที่
สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ที่สังกัดคณะ
โบราณคดี ผู้ที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ และผู้ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ  
อ่านได้อย่างเดียว 

การแสดงสิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมและจ าแนกตามสถานภาพ
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ สร้างลาย
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น้ าดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นด้วยตาเปล่า เมื่อวิเคราะห์ค่าเอฟเพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ของระดับความต้องการต่อรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อหัวการแสดง
สิทธิ์บนทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าข้อที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ การแสดงสิทธิ์แบบอ่ืน ๆ  จากการศึกษาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน
พบว่าผู้ที่สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู้ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ที่
สังกัดคณะโบราณคดี และผู้ที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ สร้างลายน้ า
ดิจิทัลแสดงกรรมสิทธิ์แบบมองเห็นด้วยตาเปล่า ส่วนผู้ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก คือ ตั้งรหัสส าหรับทรัพยากรสารสนเทศ  

ด้านอัตลักษณ์ของคลังปัญญาดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก จ าแนกตาม
สถานภาพและตามคณะ/หน่วยงานในภาพรวมมีความต้องการในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
หัวข้อ พบว่า  

งานที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากคือ ภาพผลงานศิลปะที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร จาก
การศึกษาจ าแนกสถานภาพพบว่านักศึกษาปริญญาตรีและข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ ภาพผลงานศิลปะที่เป็น
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษาปริญญาโท/เอก และอาจารย์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  คือ ภาพผลงานศิลปะที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร  การศึกษาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานพบว่าผู้ที่สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับ
มากที่สุด คือ ประวัติและผลงานศิลปินที่เป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนผู้ที่สังกัดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ที่สังกัดคณะโบราณคดี ผู้ที่สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ และผู้ที่สังกัดหน่วยงาน
อ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก คือ ภาพผลงานศิลปะ
ที่เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ฟังก์ชันการแสดงข้อมูลอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อย่อย
พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ รายการข้อมูลใหม่ การศึกษาจ าแนกสถานภาพพบว่านักศึกษา
ปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท/เอก และข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ รายการข้อมูลใหม่ แต่
อาจารย์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก
ที่สุด คือ รายการข้อมูลใหม่ การศึกษาจ าแนกตามคณะ/หน่วยงานพบว่าผู้ที่สังกัดคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ที่สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ที่สังกัดคณะโบราณคดี ผู้ที่สังกัด
คณะมัณฑนศิลป์ และผู้ที่สังกัดหน่วยงานอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ รายการข้อมูลใหม่  

ความต้องการในการจัดท าคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     จากการศึกษาความต้องการในการจัดท าคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.4) เห็นว่าควรจัดท าคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ
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ศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลที่ควรมีคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 78.1)  เห็นว่าท าให้ผลงานทางวิชาการเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นและก่อให้เกิดผลต่อการ
อ้างอิงเอกสารทางวิชการของสถาบัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มาริสา  วินิจเขตค านวณ 
(2556) พบว่าคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.8) ต้องการ
ที่จะให้คณะมนุษยศาสตร์มีคลังจัดเก็บเอกสารแบบเปิด  และเมื่อสอบถามผู้บริหารถึงประโยชน์ของ
การจัดท าคลังจัดเก็บเอกสารแบบเปิด ผู้บริหารทั้งหมดเห็นด้วยอย่างยิ่งเกี่ยวกับประโยชน์ของการ
จัดท าคลังเอกสารสถาบันแบบเปิดส าหรับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยใหม่ โดยมีเหตุผลคือช่วย
เผยแพร่ผลงานของนักวิจัยและนักวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง   
 2.  รูปแบบกำรจัดกำรคลังปัญญำดิจิทัล มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
      2.1 องค์ประกอบรูปแบบจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
          จากการพัฒนารูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะผู้วิจัยได้รูปแบบจากการศึกษาการจัดการคลังปัญญามหาวิทยาลัยที่ไปศึกษาดูงาน การสัมภาษณ์
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในคณะวิชา/หน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ข้อมูล
จากการศึกษาความต้องการและรูปแบบคลังปัญญาดิจิทัลของประชาคม มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วย
การแจกแบบสอบถาม การทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้ รูปแบบจัดการคลัง
ปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียกว่า “CREATION Model” มีองค์ประกอบ คือ เนื้อหาสาระ
ของคลังปัญญาดิจิทัล (C= Content of Silpakorn University Repository) การค้นคืนและการ
แสดงผล (RE= Retrieve and results) การก าหนดสิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัย
ศิ ล ป า ก ร   (A= Authorization by Owner Rights and Silpakorn University Community) 
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมส าหรับคลังปัญญา  (T=Technology for Repository) อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  (I= Identity of Silpakorn University) การเข้าถึงแบบเสรี (O=Open 
Access) และความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of Silpakorn 
University Community)  
             การพัฒนารูปแบบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ ได้ Getzels และ Guba 
(1957. อ้างใน นรินทร์ สังข์รักษ์ , สมบูรณ์  ยืนยงสุวรรณ , สมชาย ลักขณานุรักษ์ , 2559: 93)  
กล่าวคือ รูปแบบจะต้องเป็นที่รวมของแนวคิด และแสดงถึงความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของแนวคิด ซึ่งไม่
เพียงแต่จะสามารถตอบปัญหาที่เคยมีมาก่อนเท่านั้น แต่จะต้องสามารถแก้ปัญหาที่จะเกิดตามมาได้
อีกด้วย ในโครงสร้างของแนวคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว จะต้องสามารถปฏิบัติและวางอยู่ในรูป
ขององค์การได้ ซึ่งหมายถึง แนวคิดและความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่สามารถชี้แนวทางให้เกิดความเข้าใจ
เท่านั้น แต่ยังสามารถติดตามตรวจสอบได้อีกด้วย รูปแบบที่เกิดขึ้นจะต้องยึดหลักการและอยู่บน
พ้ืนฐานทางการบริหาร หรือผลงานที่เก่ียวโยงกับการบริหารภายใต้แนวคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว  

 จากรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่มีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับกรอบแนวทางการด าเนินการคลังสารสนเทศที่ดีที่สุด (Best practices framework 
base on case study analysis) ของ Campbell-Meier (2008, อ้างใน วัชรี เพ็ชรวงษ์, 2555) ดังนี้ 
คือ การศึกษาความต้องการ (Campus needs assessment) การก าหนดคอลเล็กชันที่จะจัดเก็บ 
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(Identification of collections) การจัดการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทั้งการคัดเลือก การติดตั้ง และการ
ตั้งค่าระบบต่างของซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือจัดการเนื้อหาในคลังสารสนเทศนี้ (Software) 
การจัดหาเนื้อหา (Content recruitment) และการประเมินคลังสารสนเทศ (Assessment) 

2.2 การรับรองร่างรูปแบบจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  
     ผลการรับรองร่างรูปแบบจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร “CREATION 

Model” พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University)  รองลงมา คือ ด้าน เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับ
คลังปัญญา (T=Technology for Repository) ความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร 
(N=Needs of Silpakorn University Community) ด้านเนื้อหาสาระของคลังปัญญาดิจิทัล (C= 
content of Silpakorn University Repository) ด้านการสืบค้นและการแสดงผลการสืบค้น ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ  ด้านการเข้าถึงแบบเสรี (O=Open Access) และด้านการก าหนด
สิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (A= Authorization by Owner Rights and 
Silpakorn University Community)   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ด้ าน เนื้ อ ห าส าระข อ งค ลั งปั ญ ญ าดิ จิ ทั ล  (C= content of Silpakorn University 

Repository) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จัดเก็บผลงานที่จัดท า
โดยประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ด้านการค้นคืนและการแสดงผล (RE= Retrieve and results) พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุดเท่ากัน มีดังนี้  คือ  มีทางเลือกการ
สืบค้นขั้นพ้ืนฐาน (Basic search) มีทางเลือกการสืบค้นขั้นสูงโดยใช้ตรรกบูลีน (Advance search)  
มีทางเลือกการสืบค้นแบบ Browse แบ่งตาม ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ค าส าคัญ ชื่อบุคคล ชื่อคณะวิชา/
หน่วยงาน มีการแบ่งชุมชน (Community in dspace) ในหน้าจอหลักโดยแบ่งตามสาขาวิชาและ
ภาควิชา มีการใช้มาตรฐานการลงรายการ Dublin  Core Metadata ซึ่งมีมาตรฐานที่ดี ท าให้ระบบ
การสืบค้นมีประสิทธิภาพ การแสดงผลการสืบค้นแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล ของ Dublin Core Metadata จ านวน  15 องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบย่อยเพ่ิมเติมส าหรับวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ได้แก่ Degree name, Degree level, 
Degree Discipline และ Degree.grantor และมีการแสดงรายการข้อมูลใหม่ ด้านการก าหนดสิทธิ์
โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร  (A= Authorization by Owner Rights and 
Silpakorn University Community) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ระดับมากที่สุด คือ มีการเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป และ
เนื้อหาฉบับเต็ม ซึ่งเป็นตามที่เจ้าของผลงานก าหนดและมีเจ้าของผลงานทางวิชาการเป็นผู้อนุญาตให้
หอสมุดน าเข้าผลงานทางวิชาการเข้าสู่คลังปัญญาด้วยการจัดส่งสิ่งพิมพ์ ไฟล์ดิจิทัล รวมทั้งให้หอสมุด
ด าเนินการจัดเอกสารเพ่ือน าเข้าคลังปัญญา  ด้านการก าหนดสิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคม
มห าวิท ย าลั ย ศิ ล ป ากร   (A= Authorization by Owner Rights and Silpakorn University 
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Community) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุด คือ มีการ
เผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบบรรณานุกรม สารสะสังเขป และเนื้อหาฉบับเต็ม ซึ่งเป็น
ตามที่เจ้าของผลงานก าหนดและมีเจ้าของผลงานทางวิชาการเป็นผู้อนุญาตให้หอสมุดน าเข้าผลงาน
ทางวิชาการเข้าสู่คลังปัญญาด้วยการจัดส่งสิ่งพิมพ์ ไฟล์ดิจิทัล รวมทั้งให้หอสมุดด าเนินการจัดเอกสาร
เพ่ือน าเข้าคลังปัญญา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ เจ้าของผลงานทางวิชาการเป็นผู้ก าหนดระดับการ
เข้าถึงเอกสารของผู้ ใช้  ด้านเทคโนโลยีที่ เหมาะสมส าหรับคลังปัญญา (T=Technology for 
Repository) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุด คือ  ใช้
โปรแกรมที่รองรับมาตรฐาน  OAI-PMH และสามารถค้นหาเอกสารฉบับเต็มโดยใช้ Google ได้ และ
มีระบบการรักษาความปลอดภัย สามารถก าหนดชื่อ รหัสผ่าน และสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งานในการเข้าใช้
ระบบ ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร (I=Identity of Silpakorn University) มีค่าเฉลี่ย
รวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุด คือการมี
เอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยศิลปากร เช่น  มีภาพผลงานศิลปะ มีภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ มี
ภาพผลงานการออกแบบ มีชีวประวัติศิลปินที่ เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร มีท าเนียบ
นักวิชาการแต่ละด้านตามอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผลงานที่เก็บรวมรวบในคลัง
ปัญญาดิจิทัลเป็นผลงานทางวิชาการและการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ การออกแบบ และโบราณคดี 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านการเข้าถึงแบบเสรี (O=Open Access)  มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากที่สุด คือ ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถเข้าถึงสารสนเทศ
ทางวิชาการได้โดยเสรีจากทุกสถานที่  ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางวิชาการโดยใช้ อินเทอร์เน็ต
เป็นช่องทางในการจัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ ผู้ใช้มีสิทธิเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอ่าน พิมพ์ 
และดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น และห้าม
ดัดแปลงแก้ไข ท าให้วรรณกรรมที่ไม่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวงจ ากัด (Grey literature) สามารถ
เข้าถึงได้โดยเสรี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดอยู่ในระดับมาก คือ ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้อง
ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ด้านความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร (N=Needs of 
Silpakorn University Community) มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ในระดับมากท่ีสุด คือ มีการศึกษาความต้องการของประชาคมก่อนการด าเนินการพัฒนาคลังปัญญา  

ในการจัดท าคลังปัญญามีการน าแนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ (Model) ไปประยุกต์ใช้
เพ่ือการสร้างรูปแบบคลังปัญญาเช่นกัน  Kim H. H. และ Kim Y. H. (2006: 1-7) ได้ท าวิจัยเรื่อง 
“ An evaluation model for the National Consortium of Institutional Repositories of 
Korean Universities” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบ (Model) ส าหรับโครงการจัดตั้งเครือข่าย
สมาชิก (Consortium) คลังปัญญาแห่งประเทศเกาหลีชื่อ  “dCollection” โดยมีคลังปัญญา
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี 40 แห่งเป็นสมาชิก ผลการวิจัยพบว่า สามารถจัดตั้งเครือข่ายคลัง
ปัญญาแห่งประเทศเกาหลีและใช้รูปแบบเป็นแนวทาง (Guideline) ที่ดีส าหรับจัดตั้งคลังปัญญา หรือ
น าไปปรับปรุงการด าเนินงานคลังปัญญาที่มีอยู่แล้วของมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและทั่วโลก 

 ดังนั้นจากผลการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการจัดการ
คลังปัญญาและรับรองรูปแบบด้วยการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  ซึ่งมีความเหมาะสมใน
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ระดับมากที่สุด จึงเห็นได้ว่ารูปแบบดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการทดลองต่อไปได้โดยการใช้รูปแบบ
เป็นแนวทางส าหรับจัดตั้งคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2.3 การด าเนินการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ผลการออกแบบคลังปัญญา ประกอบด้วย ส่วนของผู้ใช้คลังปัญญา ได้แก่ ผู้ใช้คลังปัญญา 

แบ่งเป็น สมาชิกชุมชนศิลปากรและบุคคลภายนอก และผู้ดูแลระบบ ส่วนหน้าจอ การออกแบบ
หน้าจอ แบ่งเป็น 1) หน้าจอแรกของคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 2) ชีวประวัติศิลปิน 3)
นักวิชาการ มศก. 4) วารสารของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  5)   ชุมชน แบ่งตาม
ภาควิชา/สาขาวิชา หน้าจอแบ่งเป็น หน้าจอการน าเข้าข้อมูลผลงานทางวิชาการ หน้าจอการแสดงผล
การสืบค้นแบบย่อ หน้าจอการแสดงผลการสืบค้นแบบเต็มแสดงตามมาตรฐานการลงรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล 

   การพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  ออกแบบตามรูปแบบการจัดการคลัง
ปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร “CREATION model” ซึ่งแนวทางส่วนใหญ่มาจากศึกษาความ
ต้องการของประชาคมศิลปากร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มาริสา  วินิจเขตค านวณ (2556) ที่
ระบุว่าการจัดตั้งคลังจัดเก็บเอกสารสถาบันแบบเปิดส าหรับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความต้องการของประชากรภายในคณะเป็นหลัก เพ่ือการจัดการคลังจัดเก็บเอกสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดต่อคณะและส่วนรวม 

2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ   จากการศึกษาระดับความพึงพอใจคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวม
พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีความพึงพอใจในระดับ
มากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ ด้านความสะดวกในการใช้งาน รองลงมา คือ ด้านการ
ท างานได้ตามฟังก์ชันของงาน  และด้านความปลอดภัยของข้อมูลในคลังปัญญาดิจิทัล  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันของการใช้งาน พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมากท่ีสุด คือ การ
ค้นหาข้อมูลโดยใช้ Communities & Collections มีความถูกต้องตรงตามความต้องการ ด้านความ
สะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดใน
ระดับมากที่สุด คือความสะดวกในการค้นหาข้อมูลรองลงมาในระดับมากที่สุด คือ การใช้งานง่ายและ
การเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์มีความถูกต้อง ด้านความปลอดภัยของข้อมูลในคลังปัญญาดิจิทั ล มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คือ การก าหนดรหัส
ผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้บันทึกข้อมูลมีความเหมาะสม และการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้
งานของผู้บันทึกข้อมูลมีความเหมาะสม ผลการศึกษาสอดคล้องของ หทัยรัตน์ เอมเจริญ (2551) ที่
ศึกษาระบบคลังปัญญาสมุนไพรไทยบน iPhone  พบว่าผู้เชี่ยวชาญพึงพอใจด้านความสะดวกและง่าย
ต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจการใช้งานอยู่
ในระดับดี และด้านความปลอดภัยในการใช้งานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ซึ่งแสดงถึงความ
พึงพอใจการใช้งานอยู่ในระดับดี เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ภัศรา อินทร์เล็ก (2558) ที่พบว่าผู้ใช้
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คลังสารสนเทศผลงานนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความพึงพอใจต่อความ
ปลอดภัยของระบบในระดับมาก 

3. ผลกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับคลังปัญญำและคลังปัญญำดิจิทัล มหำวิทยำลัย
ศิลปำกรและทดลองใช้คลังปัญญา ดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาปริญญาตรี สังกัดคณะโบราณคดี  จากการศึกษาด้านกระบวนการจัดอบรมพบว่าค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก
สูงสุด คือ การช่วยเหลือ/การอ านวยความสะดวก ด้านความรู้ที่ได้รับจากการอบรมพบว่าค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมากสูงสุด 
คือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการค้นหาข้อมูลจากคลังปัญญาดิจิทัล ด้านความคิดเห็นด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม พบว่าผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ 97.8 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการคลังปัญญา ผู้เข้ารับการอบรมจ านวนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 95.6 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ค้นหาและการบันทึกข้อมูลคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร  

4 ผลกำรประเมินผลกำรใช้และควำมพึ งพอใจในกำรใช้งำนคลังปัญญำดิจิทัล 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร  

จากการศึกษาผลการประเมินโดยกลุ่มที่ศึกษา เป็นนักศึกษาปริญญาตรี สังกัดคณะ
โบราณคดี  การศึกษาการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการศึกษาความต้องการใช้
คลังปัญญาดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบ CREATION Model เฉพาะในด้านประเภทของผลงานทาง
วิชาการ วิธีการสืบค้นที่ต้องการใช้  ทางเลือกที่ต้องการใช้ในการสืบค้นโดยใช้ Browse  และ
ประโยชน์ในการใช้คลังปัญญา หลังจากการฝึกอบรมเรื่องคลังปัญญาดิจิทัล ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยมีความต้องการใช้ในภาพรวมในระดับมา โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การสืบค้น
และการใช้ทางเลือกในการสืบคันด้วย Browse เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าประเภทผลงาน
วิชาการมีค่าเฉลี่ยความต้องการใช้ผลงานทางวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
ย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ รายงานการวิจัย การสืบค้นมีค่าเฉลี่ยความต้องการใช้
วิธีการสืบค้นโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 
คือ สืบค้นโดยใช้ Basic Search  การใช้ทางเลือกในการสืบคันด้วย Browse ค่าเฉลี่ยความต้องการใช้
ทางเลือกในการสืบคันด้วย Browseโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อย่อยพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ ทางเลือก Subjects/Keyword ประเภทของผลงานทางวิชาการที่
ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยความต้องการ ในภาพรวมระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อย่อย
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด คือ ข้อมูลจากผลงานทางวิชาการ จากผลการศึกษาที่พบว่า
ด้านการสืบค้นกลุ่มที่ศึกษาต้องการใช้ Basic Search มากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัน ของ วัชรี 
เพ็ชรวงษ์ (2555) ซึ่งพบว่านักวิจัยของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต้องการบริการสืบค้น
แบบง่ายมากที่สุด 

ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า
ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงสุด  คือ ด้านความต้องการของประชาคม
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มหาวิทยาลัยศิลปากร  รองลงมาคือด้านการเข้าถึงแบบเสรี ด้านการก าหนดสิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และ
ประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านเนื้อหาสาระของคลังปัญญาดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ส าหรับคลังปัญญา ด้านการออกแบบและการใช้งานเว็บไซต์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้าน      
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยในภาพรวมมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของมาริ
สา  วินิจเขตค านวณ (2556) ที่พบว่าผู้ใช้ทั้ง  4 กลุ่ม คืออาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา บุคลากรของ
คณะ และบุคคลทั่วไป มีความพึงพอใจในการใช้งานคลังจัดเก็บเอกสารในระดับมากและเห็นว่าคลัง
จัดเก็บเอกสารใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ภัศรา อินทร์เล็ก (2558) 
ที่พบว่าการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบคลังสารสนเทศผลงานนักศึกษา 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเนื้อหาสาระของคลังปัญญาดิจิทัลค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในระดับมาก คือ การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศซึ่งจัดท าโดย
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเฉพาะที่มีเนื้อหาทางวิชาการมีความเหมาะสม ด้าน
การค้นคืนและการแสดงผลมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงที่สุดคือ 
วิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้ Basic search มีความสะดวกและสามารถสืบค้นได้ตรงตามความต้องการ 
และการแสดงรายการข้อมูลใหม่  ด้านการก าหนดสิทธิ์โดยผู้ทรงสิทธิ์และประชาคม มหาวิทยาลัย 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงที่สุดคือ การก าหนดให้เจ้าของ
ผลงานทางวิชาการและหอสมุดเป็นผู้น าเข้าผลงานทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับคลัง
ปัญญา มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงที่สุดคือ ความเหมาะสมของ
โปรแกรมที่เลือกใช้ในการจัดเก็บผลงานทางวิชาการซึ่งสามารถจัดเก็บผลงานทางวิชาการได้ทุก
ประเภทและสามารถสืบค้นสะดวกต่อการค้นหาได้จากทุกท่ี ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงที่สุดคือข้อมูลในท าเนียบนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร รองลงมา คือ ข้อมูลชีวประวัติศิลปินที่เป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ข้อที่ต่ าที่สุดคือขนาดของภาพผลงานศิลปะและมีข้อมูลเพียงพอต่อการใช้ ศิลปากร ด้านการเข้าถึง
แบบเสรี มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงที่สุดคือ การก าหนดให้ผู้ใช้มี
สิทธิเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็มโดยการอ่าน พิมพ์ และดาวน์โหลดได้ เพ่ือการศึกษาอยู่ภายใต้ข้อก าหนด
ของเจ้าของผลงาน ด้านความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมากโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากสูงที่สุดคือ มีการศึกษาความต้องการของประชาคมก่อนการ
ด าเนินการพัฒนาคลังปัญญา 

จากผลการศึกษาที่พบว่าด้านการสืบค้นและการแสดงผลกลุ่มที่ศึกษาพึงพอใจการค้นคืน
และการแสดงผลมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัย ของ วัชรี เพ็ชรวงษ์ (2555) 
ซึ่งพบว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพึงพอใจฟังก์ชั่นการสืบค้นสารสนเทศทุก
ประเด็นในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของมาริสา  วินิจเขตค านวณ (2556) ที่พบว่า
กลุ่มผู้ใช้บริการมีความเห็นว่าการออกแบบหน้าจอการการใช้งาน การสืบค้น และการแสดงผลการ
สืบค้น อยู่ในระดับดี เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ ภัศรา อินทร์เล็ก (2558) ที่พบว่าผู้ใช้คลัง
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สารสนเทศผลงานนักศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความพึงพอใจต่อการค้นหา
ในระดับมาก 

จากผลการประเมินผลการใช้และความพึงพอใจในการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เรียกว่า 
CREATION model  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมีความต้องการใช้ในภาพรวมในระดับมาก และค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมในระดับมาก จึงเป็นไปตาม
สมมุติฐานการวิจัยคือการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรอยู่ในระดับมาก 

 

ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 

 คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะการวิจัยแบ่งออกเป็น 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) ข้อเสนอแนะ
ในการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

     1. จากผลการวิจัยด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าในการจัดท าคลังปัญญามหาวิทยาลัยทั้ง
จากการสัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานที่มีการท าคลังปัญญามหาวิทยาลัยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกันในแง่ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญต่อการจัดเก็บผลงานทางวิชาการโดยก าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลงาน
เข้าร่วมในคลังปัญญา ดังนั้นจึงควรมีการน าเสนอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวิทยาลัยตระหนั กถึง
ความส าคัญของการจัดท าคลังปัญญามหาวิทยาลัย และผลักดันให้มีข้อก าหนดให้อาจารย์/ผู้ท าวิจัย
จัดส่งผลงานทางวิชาการเข้าคลังปัญญา 

     2.จากผลการวิจัยด้านแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท าในการจัดท าคลังปัญญามหาวิทยาลัย
จากการสัมภาษณ์บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่ามีข้อเสนอแนะด้านงบประมาณคือ ควร
ก าหนดงบประมาณส าหรับการจัดท าคลังปัญญา ดังนั้นหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือการจัดท าคลังปัญญาอย่างต่อเนื่อง เช่น งบประมาณด้านการจัดหาฮาร์ดแวร์ที่จะ
รองรับจ านวนทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่เพ่ิมขึ้น งบประมาณด้านการพัฒนาโปรแกรมให้มี
ประสิทธิภาพในการสืบค้นภาษาไทย เป็นต้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

     1. จากผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการใช้คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัย
ศิลปากรในภาพรวมแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นด้านที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังปัญญาที่รับรองรูปแบบ
CREATION model มีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากที่สุด แสดงว่าในด้านรูปแบบมีความ
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เหมาะสมแต่ขนาดของภาพและข้อมูลไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ตามผลการวิจัยที่พบ ใน
ตารางที่ 88 ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

    2. จากผลการวิจัยที่พบว่าการจัดหมวดหมู่ผลงานทางวิชาการตรงตามความต้องการมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดในด้านเนื้อหาสาระของคลังปัญญาดิจิทัล จึงควรก าหนดการจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสม
ตรงกับต้องการของผู้ใช้และใช้งานง่ายมากขึ้น 

3. จากผลการวิจัยที่พบว่าการแสดงผลการสืบค้นแบบย่อ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดในด้านการค้นคืน
และการแสดงผล จึงควรเพ่ิมเติมข้อมูลในการแสดงผลการสืบค้นแบบย่อให้มีข้อมูลมากขึ้น และ
ปรับแต่งการจัดวางข้อความรายการเมทาดาทาให้อ่านง่าย ใช้สะดวกข้ึน 

4. ควรมีการพัฒนาหน้าจอนักวิชาการ มศก. ให้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของ
แต่ละคน เพ่ือให้ผู้ใช้คลังปัญญาดิจิทัลสามารถเข้าถึงเนื้อหาฉบบเต็มได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

5. การน ารูปแบบ CREATION model  ไปใช้กับหน่วยงานอ่ืน ควรปรับเปลี่ยนด้าน         
อัตลักษณ์ให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่น าไปใช้ 

6. หน่วยงานหรือสถาบันที่ต้องการพัฒนาคลังปัญญาสถาบัน ควรก าหนดนโยบายการ
จัดการคลังจัดเก็บผลงานทางวิชาการไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้องและชัดเจน  

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์คลังปัญญามหาวิทยาลัยหลังจากการพัฒนาระยะหนึ่ง เพ่ือให้
ผู้ใช้ทราบว่ามีฐานข้อมูลฉบับเต็มผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการใช้งาน การสะสม
เพ่ิมพูน และเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการสารสนเทศดิจิทัลด้านศิลปะและโบราณคดีใน
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เช่น พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ เป็นต้น เพ่ือน าผลมาใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการจัดการสารสนเทศดิจิทัลด้านศิลปะและโบราณคดี ซึ่งมีรูปแบบผลงานและ
แฟ้มข้อมูลดิจิทัลที่หลากหลายและใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่เพ่ือการจัดเก็บไฟล์ ในฐานข้อมูลและการ
น าเสนอผลการสืบค้นที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
  2. การพัฒนาคลังปัญญาเฉพาะสาขาวิชา เพื่อเก็บรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
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โครงกำรวิจัยชุดที่  3. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 

สรุปผลกำรวิจัย (Conclusion) 
  การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพ่ือ
ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอน
ของการศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 
การวิจัย (Research: R1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา (Analysis: A) การศึกษา
สภาพการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการประเมินศักยภาพของบุคลากรเพ่ือ
สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา 
(Development :D1) เป็ นการออกแบบและพัฒ นา (Design and Development : D and D) 
เครื่องมือเพ่ือการวิจัย การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research :R2) การทดลองใช้ 
หรือน าเครื่องมือที่ ได้ไปใช้ (Implementation : I) ขั้นตอนนี้ เป็นการทดลองรูปแบบการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง (Evaluation : E) 
ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่ง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) จ านวนบุคลากรและผู้บริหาร ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 110 คน โดยมีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 86 คน 2) กลุ่มประชากรผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้รับบริการของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร จ านวน 100 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่ างอย่ างง่าย (Simple Random Sampling) และแบบเป็นระบบ (Systematic Random 
Sampling) ซึ่งเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Connoisseurship) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เข้าอบรม การสัมมนาบุคลากรส านัก
หอสมุดกลาง และการวิเคราะห์เนื้อหา สถิติที่ ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่ ามั ชฌิ ม เลขคณิ ต  (Arithmetic mean) ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
deviation) การทดสอบค่าที (t-test) 
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      จากการศึกษา การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
  1. สภาพการณ์และความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   สภาพการณ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อสภาพการณ์ของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( = 3.80,SD=0.56) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการก าหนดทิศทาง
ข อ งก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ เกี่ ย ว กั บ ก าร พั ฒ น าท รั พ ย าก รม นุ ษ ย์ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจ น  
มีค่าเฉลี่ย ( = 4.15,SD=0.67) ต่ าที่สุด คือ ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากรมีการจัดการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ที่เหมาะสม และต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี มีค่าเฉลี่ย ( = 3.50,SD=1.02) และ
ความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า โดยภาพรวม ผู้บริหารและบุคลากรส านักหอสมุดกลางมีความคิดเห็น
ด้านความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักหอสมุดกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(  = 4.19, SD = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ต้องการให้
มีการจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ( = 4.22,SD=0.96)  และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในหลักสูตรมีความเกี่ยวข้องกับงาน
ที่รับผิดชอบ ( = 3.62,SD=1.09) 
 2. ศักยภาพการให้บริการของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า
โดยภาพรวม ผู้เข้ารับบริการของส านักหอสมุดกลางเห็นว่าศักยภาพการให้บริการของบุคลากรส านัก
หอสมุดกลางอยู่ในระดับมาก  (  = 3.84, SD = 0.66) เมื่อพัฒนาเป็นรายด้านพบว่า ด้านล าดับ
ขั้นตอนในการให้บริการเป็นระบบ บริการสะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.08, SD = 0.7) 
รองลงมาคือด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า มีความสะดวก
เหมาะสมในการใช้งาน (  = 4.01, SD = 0.7) 
 3. รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านัก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ และสังเคราะห์รูปแบบการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร จากการศึกษา
แนวคิดของ Brian L. Delahaye,  Desimone,  Swanson and Holton, สุธินี ฤกษ์ข า, นิทัศน์ ศิริ
โ ช ติ รั ต น์ , Jerry W. Gilley, Steven A. Eggland แ ล ะ  Ann Maycunich Gilley ส รุ ป ได้ ว่ า
องค์ประกอบหลักของ รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบหลักที่ 
1 การวิเคราะห์ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น การ
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วิเคราะห์องค์กร การวิเคราะห์งาน และการวิเคราะห์บุคคล 2) จัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการ องค์ประกอบหลักที่ 2 การออกแบบ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ 2) 
พัฒนาแผนการสอน/แผนการเรียนรู้ 3) พัฒนา/น าเครื่องมือไปใช้ 4) เลือกวิธีการและเทคนิค 5) 
ก าหนดโปรแกรม/วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์ประกอบหลักที่  3 การน าไปใช้ ซึ่ งมี
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาองค์กร องค์ประกอบหลักที่ 4 การประเมินผล ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ตั้ง
เกณฑ์การประเมินผล 2) ระบุรูปแบบการประเมินผล 3) ด าเนินการประเมินผลของแผนการพัฒนา/
วิธีการพัฒนา 4) แปรผล  
  3.2 ผลการน าเสรอร่างรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็น
แหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 7 คน ร่วมระดม
ความคิดเห็นกลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วย 1) รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนา
พงษา 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา 3) รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา 4) ดร.
มณีนุช ทรวงสุรัตนกุล 5) อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี 6) คุณนริศา ธรรมอุปกรณ์ และ 7) คุณอัปสร 
กิจเจริญค้า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันเกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร โดยรูปแบบที่น าเสนอมีความถูกต้องครอบคลุม เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้
ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ขอบข่ายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นค่อนข้างกว้าง มีความ
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆในองค์กร และมีความเกี่ยวพันกันในทุกขั้นตอนของการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นรูปแบบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่พัฒนาขึ้นจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา และทบทวนข้อมูล
เกี่ยวกับรูปแบบที่ดีที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตามแนวคิดของคีฟส์ และควรศึกษาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับกระบวนการ และขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักของ ADDIE Model รวมไปถึง
การพิจารณาข้อมูลในขั้นตอนของการวิเคราะห์ที่ต้องพิจารณาจากปัจจุบันไปยังอนาคต ควรวิเคราะห์
ทั้งองค์กรและบุคลากร มีขั้นตอนของการออกแบบ และขั้นตอนของการประเมินผล ที่มีความชัดเจน
เพ่ิมมากข้ึน มีการประเมินทั้งจากบุคคลภายและหน่วยงานภายนอก 
  3.3 ผลการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถกล่าวได้ว่า
รูปแบบดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ 
 1. การวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1 การวิเคราะห์ความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์องค์กร การ
วิเคราะห์งาน และการวิเคราะห์บุคคล  
  1.2 จัดล าดับความส าคัญของความต้องการ  
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 2. การออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย 
  2.1 ก าหนดวัตถุประสงค์  
  2.2 พัฒนาแผนการสอน/แผนการเรียนรู้  
  2.3 พัฒนา/น าเครื่องมือไปใช้  
  2.4 เลือกวิธีการและเทคนิค  
  2.5 ก าหนดโปรแกรม/วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 3. การน าไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย 
  3.1 แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาองค์กร  
 4. การประเมินผล ประกอบด้วย 
  4.1 ตั้งเกณฑ์การประเมินผล  
  4.2 ระบุรูปแบบการประเมินผล  
  4.3 ด าเนินการประเมินผลของแผนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา  
  4.4 แปรผล 
 5.การปรับปรุงและพัฒนา 
  2.4 ผลการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งออกเป็น 
   2.4.1 ผลการฝึกอบรมให้แก่หัวหน้างาน ภายใต้ชื่อโครงการอบรมรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของส านักหอสมุดกลาง พบว่าผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลังการให้ความรู้สูงกว่าก่อนการให้ความรู้ โดยมีคะแนนหลังการให้ความรู้ คือ ค่าเฉลี่ย ( ) 
เท่ากับ 25.50 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.536 และมีค่าคะแนนก่อนให้ความรู้ 
คือ ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 15.57 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.927 เมื่อ
เปรียบเทียบด้วยการวิเคราะห์ค่า t-test พบว่า คะแนนก่อนให้ความรู้และหลังให้ความรู้มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่า t-test เท่ากับ -6.364 และมีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 
  2.4.2 ผลการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หัวข้อ 
“นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร”  
 ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีระดับความพึง
พอใจต่อการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านความพึงพอใจและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนา ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.33 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.012 รองลงมาเป็น ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.24 และ
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.026 และด้านสุดท้าย ด้านกระบวนการจัดสัมมนา 
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.22 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.041  
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วิจำรณ์ (Comment) 
                 จากผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  ประกอบด้วย ขั ้นตอนการ
วิเคราะห์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์องค์การ 
การวิเคราะห์งาน และการวิเคราะห์บุคคล และน ามาจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็น ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนาแผนการ
สอน/แผนการเรียนรู้ การพัฒนา/น าเครื่องมือไปใช้ การเลือกวิธีการและเทคนิคในการพัฒนา 
การก าหนดโปรแกรม/วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขั้นตอนการน าไปใช้ ซึ่งประกอบด้วย
แผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาองค์การ ขั้นตอนการประเมินผล ประกอบด้วย การตั้งเกณฑ์การประเมินผล ระบุรูปแบบ
การประเมินผล ด าเนินการประเมินผลของแผนการพัฒนา/วิธีการพัฒนา และแปลผลการ
ประเมิน และขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนาโดยสามารถอภิปรายหรือวิจารณ์ผลการศึกษาได้
ดังนี้ 

รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื ่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู ้ของ ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร สอดคล้องกับ
แนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559: 14-15) ที่เสนอไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนการของการใช้ทรัพยากรมนุษย์ที่ มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ผลของการศึกษาครั้งนี้ 
พบว่า องค์กอบหลักของรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ 1) การ
วิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การน าไปใช้ และ 4) การประเมินผล สอดคล้องกับแนวความคิด
ของก ัลยา กลายส ุข  (2542 , อ้างถ ึงใน  ช ุต ิก าญ จน์ ศรีว ิบ ูลย ์ , 2557 : 44) ที ่เสนอไว ้ว ่า 
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยมี 6 ขั้นตอน คือ 1. ความต้องการ 2. การ
วิน ิจฉัยและการวิเคราะห์ 3. การพัฒนา 4. ความเป็นไปได้ 5 . การน าไปใช้ และ 6. การ
ประเมินผล โดยเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ พบว่า  
 องค์ประกอบหลักที่ 1 การวิเคราะห์ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ความ
ต้องการ โดยแบ่งออกเป็น การวิเคราะห์องค์การ การวิเคราะห์งาน และการวิเคราะห์บุคคล 2) 
จัดล าดับความส าคัญของความต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559: 
59-69) ซึ ่งเสนอไว้ว่า กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการกระท าที ่ท าเป็นล าดับ
ขั ้นตอน โดยขั ้นตอนของการประเม ินความส าค ัญของการพ ัฒนาทรัพยากรมน ุษย ์ จะ
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) การประเมินความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา 2) การประเมินประโยชน์
เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น 3) การประเมินความพร้อมขององค์การ 4) การประเมินผลกระทบและ
ผลลัพธ์ และยังสอดคล้องกับขั้นตอนของการวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการพิจารณาร่วมกันคล้ายกับการ
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ประเมินความส าคัญ แต่การวิเคราะห์งานจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง เพื่อให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับลักษณะ
ของงาน และความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง ซึ่งควรที่จะบ่งบอกได้ถึงความตื้น ความลึก 
ขอบข่ายหรือความกว้างของงานนั้น ๆ ด้วย  
 องค ์ประกอบหล ักที ่ 2  การออกแบบ ซึ ่งม ีองค ์ประกอบย่อย  ได ้แก ่ 1 ) ก าหนด
วัตถุประสงค์ 2) พัฒนาแผนการสอน/แผนการเรียนรู้ 3) พัฒนา/น าเครื่องมือไปใช้ 4) เลือก
วิธีการและเทคนิค 5) ก าหนดโปรแกรม/วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับแนวคิด
ของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559: 59-69) ที่กล่าวถึง ขั้นตอนวางแผนการพัฒนา ต้องเริ่มจาก
การก าหนดรูปแบบการพัฒนา ต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับระยะเวลา สถานที่ วิทยากร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ อาหาร งบประมาณที ่จะต้องใช้ในการด าเนินงานการพัฒนา  ต้องมีการเตรียมการ
ประเมินเพื ่อประเมินผลการด าเนินการพัฒนาด้วย ต้องมีการด า เน ินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการด าเนินการ เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระดับของการพัฒนาทั้งในเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์  
(2559: 45-61) ที่เสนอไว้ว่า การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ใช้การคาดการณ์
ความต้องการ ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร อันจะส่งผลถึงการก าหนดวิธีการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากร และการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ซึ่งการแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
จัดท าขึ้นจะต้องตอบค าถามเหล่านี้ได้ คือ  
 1. จะท าอะไร ก าหนดเป้าหมายว่าต้องการที่จะท าอะไรโดยพิจารณาเป้าหมายที่มีความ
สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 2. จะท าอย่างไร ก าหนดแนวทางปฏิบัติว่าต้องการจะท าอะไรและท าอย่างไร เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรขององค์กร
เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการที่สุด 
 3. จะให้ใครท า การเลือกสรรบุคลากรนับว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ เพ่ือมาปฏิบัติงานให้
ด าเนินไปตามที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. จะท าเมื่อไร ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานว่าต้องเสร็จสิ้นเมื่อใด และกิจกรรม
ใดสมควรจะท าเมื่อใด โดยมีระยะเวลาเท่าใด พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาที่แต่ละกิจกรรมสมควร
จะเสร็จสิ้นลง 
 องค์ประกอบหลักที่ 3 การน าไปใช้ ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ แผนพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์/วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การ
พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาองค์กร โดย
สอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (2551: 177 -282) ที่กล่าวถึง องค์ประกอบของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ หลังจากที่ได้ศึกษาแนวคิดของ Jerry W. Gilley, Steven 
A. Eggland แ ล ะ  Ann Maycunich Gilley ใน ห น ัง ส ือ  Principle of Human Resource 
Development ที่แบ่งองค์ประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้มิติทางด้านจุดเน้น 
(Focus) และมิติด้านผลลัพธ์ (Results) เป็น 4 เรื่อง คือ 1) การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
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( Individual Development) 2) การพ ัฒ นาสายอาช ีพ  (Career Development) 3 ) ก าร
บร ิห ารผลการปฏ ิบ ัต ิง าน  (Performance Management) และ  4 ) การพ ัฒ นาองค ์ก าร 
(Organization Development) 
 องค์ประกอบหลักที ่ 4 การประเมินผล ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) ตั ้ง
เกณฑ์การประเมินผล 2) ระบุรูปแบบการประเมินผล 3) ด าเนินการประเมินผลของแผนการ
พัฒนา/วิธีการพัฒนา 4) แปรผล สอดคล้องกับแนวคิดของ โชติชวัล ฟูกิจกาญจน์ (2559: 59 -
69) ที่กล่าวถึง ขั้นตอนการประเมินไว้ว่า การประเมินผลนั้นสามรถแบ่งได้เป็นการประเมินผล
การด าเนินการในประเด็นของความพึงพอใจของผู ้เข้าร่วมการอบรมที ่มีความเกี ่ยวข้องกับ 
ระยะเวลา สถานที่ วิทยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อาหาร รูปแบบ และการด าเนินการ
พัฒนา รวมไปถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนและหลังจากการได้รับการพัฒนา ทั้งใน
เชิงของประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระดับของความสามารถ แล้วจึง
มีการน าผลการประเมินดังกล่าวไปประเมินความจ าเป็นใน การพัฒนาครั ้งต ่อไป อนึ ่งการ
ประเมินผลหลังการปฏิบัติงานนั้นควรมีการประเมินแบบรอบด้าน หรือแบบ 360 องศา คือ เป็น
การประเมินระหว่างพนักงานกับพนักงาน และระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้
ได้ผลรอบด้านมากที่สุด ส่วนรูปแบบของการประเมินนั้นอาจใช้วิธีเ ชิงปริมาณ ควบคู่กับการ
ประเมินเชิงคุณภาพ 
 องค์ประกอบหลักที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนา เป็นองค์ประกอบที่ปรับปรุงเพ่ิมเติมจาก
การประชุมผู้เชี่ยวชาญเนื่องจาการปรับปรุงและพัฒนาเป็นกระบวนการที่ท าให้ระบบเป็นระบบ
การพัฒนาที ่ต ่อเนื ่องและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุธ ิดา เซี ่ยงฉี (2555 : 231-243) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาและการประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบว่า โมเดลองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 13 องค์ประกอบย่อย และ 
74 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้รูปแบบการพัฒนาและการประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีความสัมพันธ์กัน 5 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ส าหรับการพัฒนาและการ
ประเมิน 2) เป้าหมายของการพัฒนาและการประเมิน 3) กระบวนการพัฒนา 4) กระบวนการ
ประเมิน 5) การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการพัฒนา  
  
ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1. ผู้บริหารเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่งช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการบริหาร
องค์การที่ก่อให้เกิดการน ารูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ไปปฏิบัติ
ได้จริง และยังเป็นผู้ที่ช่วยให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถด าเนินงานไปได้อย่างยั่งยืน จึงควรมี
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การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของส านัก
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อผู้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปปรับใช้และ
พัฒนาบุคลากรในทุกส่วนงานให้เกิดความยั่งยืน 
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรากฐานในการพัฒนาองค์การ 
การให้ความส าคัญต่อปัจจัยพ้ืนฐานขององค์การเป็นสิ่งที่จ าเป็น ดังนั้นการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และบรรจุหัวข้อดังกล่าวให้เป็นหนึ่งในนโยบายของการบริหารขององค์การจึงควร
ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้องค์การสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันน าไปสู่การพัฒนาองค์การได้อย่าง
ยั่งยืน 
 2. ควรศึกษา รูปแบบการประเมินความส าเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
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ชุดโครงกำรวิจัย เรื่อง การบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

สรุปและข้อเสนอแนะภำพรวม  
(Conclusion Suggestion) 

 

 
แผนภูมิควำมเชื่อมโยง 

 
สรุปผล (Conclusion)   
    การบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สามารถก ากับและขับเคลื่อน นโยบายและภารกิจของส านักหอสมุดกลางได้เป็นอย่างดี เพราะมี
รูปแบบการจัดการความรู้ที่ครบองค์ประกอบ ได้แก่ 1) การแสวงหาและสร้างความรู้ 2) การจัดเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเผยแพร่ความรู้ และ 4) การน าความรู้ไปใช้ 
ในหน่วยงาน ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคลากร ระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร นอกจากนี้ ยัง
พบว่า ปัจจัยที่มีผลท าให้รูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของ
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสบผลส าเร็จนั้น บุคลากรต้องมีคุณลักษณะ “จิต
บริการ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเชี่ยวชาญ และท างานเป็นทีม” ส่วนในระดับหน่วยงาน (หอสมุด) ต้องมี
คุณลักษณะ “มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ การท างานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายวิชาชีพ” และใน
ระดับองค์กร (ส านักหอสมุดกลาง) มีคุณลักษณะ “ผู้น ามีวิสัยทัศน์และนโยบายมุ่งเน้นการสร้าง
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นวัตกรรม ส่งเสริมบรรยากาศที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคณะกรรมการการจัดการความรู้
เป็นตัวเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรสู่การปฎิบัติในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล จึง
ท าให้ส านักหอสมุดกลางพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการจัดการคลังปัญญาดิจิทัลที่เป็นแหล่ง รวบรวม จัดเก็บ และ
การสืบค้นข้อมูลและทรัพยากรอันเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปะในแขนงต่างๆ ตลอดจน
ข้อมูลองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ข้อมูลต่างๆ ของภูมิภาคตะวันตก  และ
แหล่งองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาอันมีคุณค่าและมีความส าคัญต่อ
ประเทศอย่างสูง คลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการคลัง
ปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร เรียกว่า CREATION model สารสนเทศที่จัดเก็บรวบรวมเป็น
คลังปัญญาที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ  แก่องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอันจะท าให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสูงอีกด้วย อีกทั้งส านักหอสมุดกลางมีรูปแบบ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ชัดเจนเป็นระบบประกอบด้วย คู่มือแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan)  คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  คู่มือ
ก ารป ระ เมิ น ผลก ารป ฏิ บั ติ ง าน  (Performance Management) คู่ มื อ ก าร พั ฒ น าอ งค์ ก ร 
(Organization Development) คู่มือดังกล่าวเป็นรูปแบบและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของส านักหอสมุดกลาง ส่งเสริมให้การบริหารและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศิลปากรเกิดความเข้มแข็งและก้าวไปสู้ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน  

 
ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
  

 ผู้บริหารหน่วยงานและบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ซึ่งช่วยผลักดันและขับเคลื่อนการ
บริหารองค์การให้บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การบริหาร
องค์การที่มีฐานความรู้ในด้านการจัดการความรู้ รูปการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการคลัง
ปัญญาดิจิตัล เป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารหน่วยงานที่ให้ข้อมูลด้านข้อมูลสารนิเทศ ดังนั้นนโยบาย
และความร่วมมือกันจึงเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์กร เพ่ือน าผลการวิจัยไป
ปรับใช้และพัฒนาบุคลากรในทุกส่วนงานให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
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พระราชวังสนามจันทร์และคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยศิลปากร เพชรบุรี 

คณะกรรมการการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
คณะกรรมการนโยบายพัฒนานักศึกษา 
รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทตัวแทนผู้บริหาร 
กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 รองประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 กรรมการจัดท าหลักสูตรการจัดการชุมชน 
 กรรมการจัดท าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
 กรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
 คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง มหาวิทยาลัยศิลปากร ฯลฯ 
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โครงกำรวิจัยชุดที่ 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 
 

ประวัติหัวหน้ำโครงกำร  

ชื่อ - นำมสกุล (ภาษาไทย) นางสายสุดา  เตียเจริญ  
                  (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Saisuda Tiacharoen   

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

ต ำแหน่งบริหำร     รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หน่วยงำนที่สังกัด ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                           วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 

โทรศัพท์/โทรสำร     034-219136 

โทรศัพท์มือถือ         089-8113832 

E-mail:                 saisuda@su.ac.th / saisuda.tiancharoen@gmail.com   
 

ประวัติกำรศึกษำ  
ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ปี พ.ศ. 2554  
     

ควำมเชี่ยวชำญ การบริหารงานวิจัย  สถิติเพ่ือการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัย  การวางแผนกลยุทธ์  
การบริหารจัดการองค์กร  การบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลงำนทำงวิจัย 
1. สำยสุดำ เตียเจริญ และนิจวดี เจริญเกียรติบวร (2560). แนวปฏิบัติที่ดีในกำรส่งเสริม

ควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ของผู้เรียนสู่กำรแข่งขันระดับนำนำชำติในโรงเรียนประถมศึกษำ.  
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 : 12-25  

2. สำยสุดำ  เตียเจริญ, มัทนา  วังถนอมศักดิ์, ส าเริง  อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์  ตันวิมล
รัตน์, วรกาญจน์  สุขสดเขียว, นุชนรา  รัตนศิระประภา และสงวน  อินทร์รักษ์. (2560). “รูปแบบกำร
จัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และควำมยั่งยืนของ
ชุ ม ชน .”  Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบั บ ภ าษ าไท ย  ส าขาม นุ ษ ยศาสต ร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2560: 1371-1392 

3. ภวิสาณัชร์ ศรศิริวงศ์ และสำยสุดำ เตียเจริญ (2560). ควำมคิดเห็นของสมำชิกที่มีต่อ
วำรสำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร. Veridian E-Journal, Silpakorn University ปีที่ 
10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม): 1399 – 1416 

mailto:saisuda@su.ac.th
mailto:saisuda.tiancharoen@gmail.com
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4. สำยสุดำ เตี ยเจริญ  (2557). ปัจจัยจู งใจในกำรเลือกเข้ ำศึกษำต่อหลักสูตร
บัณฑิตศึกษำ สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร . เอกสาร
ประกอบการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาการศึกษาและสาขาที่
เกี่ยวข้อง ปี พ.ศ. 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 หน้า 23-36  

5. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์, นพดล เจนอักษร, วรกาญจน์ สุขสดเขียว, มัทนา วังถนอมศักดิ์, 
ส าเริง อ่อนสัมพันธุ์, สำยสุดำ เตียเจริญ และนุชนรา รัตนศิระประภา. (2555). “รูปแบบกำรส่งเสริม
กำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำงำนวิจัยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ” วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์
วิจัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน): 17 -35 
 

บทควำมทำงวิชำกำร 
1. สายสุดา เตียเจริญ“วิวัฒนาการการบริหารการศึกษาของไทย” วำรสำรกำรบริหำร

กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1, (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557) หน้า 429-441.  
2. สายสุดา เตียเจริญ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยจิตตปัญญาศึกษา” วำรสำรกำร

บริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  ปีที่ 3 ฉบับที่  1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555) หน้า      
181-192 

3. สายสุดา เตียเจริญ และนพดล เจนอักษร “มหาวิทยาลัยวิจัย : จากแนวคิดตะวันตกสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของไทย”  วำรสำรกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ฉบับ
ปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2553 – ธันวาคม 2553) : หน้า 230-240 
 

บทปริทัศน์หนังสือ 
1. How to Design and Evaluate Research in Education ข อ ง  Jack R. Fraenkel, 

Norman E. Wallen and Halen H. Hyun วำรสำรศึกษำศำสตร์วิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 
มิถุนายน 2559) หน้า 413-417 

2. Leadership Sustainability: Seven Discipline to Achieve the Change Great 
Leaders Know They Must Make ของ  Dave Ulrich and Norm Smallwood วำรสำรกำร
บริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) หน้า 306-
308  

3. Management Challenges for the 21st Century ของ Peter F. Drucker วำรสำร
กำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน 2556) หน้า 228-
221 
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ผู้ร่วมวิจัย 
ชื่อ - นำมสกุล (ภาษาไทย) นางณัชชา มณีวงศ์ 
                   (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Nutcha Maneewong 
ต ำแหน่ง                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ  
หน่วยงำนที่สังกัด           ส านักงานเลขานุการ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร              
โทรศัพท์/โทรสำร           034-255806  
โทรศัพท์มือถือ              098-2713595 
E-mail                       chutcha2@gmail.com   
ประวัติกำรศึกษำ           ปริญญาโท   สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2550 
 

ผู้ร่วมวิจัย  
ชื่อ - นำมสกุล (ภาษาไทย) นางอาทิตา นกอยู่ 
                 (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Arthita Nokyoo 
ต ำแหน่ง                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ   
ต ำแหน่งบริหำร           เลขานุการส านักหอสมุดกลาง  
หน่วยงำนที่สังกัด         ส านักงานเลขานุการ ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โทรศัพท์/โทรสำร         034-255806  

โทรศัพท์มือถือ             088-4156563  

E-mail:                     arthita1@hotmail.com 
ประวัติกำรศึกษำ          ปริญญาโท  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี พ.ศ. 2552 

 
 

โครงกำรวิจัยชุดที่ 2. การพัฒนาและการจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติหัวหน้ำโครงกำร 
ชื่อ - นำมสกุล (ภาษาไทย) นางสาวจุฑามาศ ถึงนาค 
                   (ภาษาอังกฤษ) Miss Juthamas Thuengnag       

ต ำแหน่ง                     บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

สถำนที่ท ำงำน              หวัหน้าฝ่ายโสตทัศนศึกษา หอสมุดสาขา วังท่าพระ ส านักหอสมุดกลาง    
                               มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดสาขา วังท่าพระ ส านักหอสมุดกลาง   
                                มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์/โทรสำร          02 2225885 

โทรศัพท์มือถือ              081 1919369 

e-mail:                      thungnak@hotmail.com 

mailto:arthita1@hotmail.com
mailto:thungnak@hotmail.com
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ประวัติกำรศึกษำ 
คุณวุฒิ                              ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ        สถำนศึกษำ 
อษ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)             2528                มหาวิทยาลัยศิลปากร 
อษ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)  2540                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

ผู้ร่วมวิจัย      

ชื่อ - นำมสกุล (ภาษาไทย) นายนพดล เอกผาชัยสวัสดิ์ 
                   (ภาษาอังกฤษ) Mr. Noppadol Aekphachaisawat 

ต ำแหน่ง                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
สถำนที่ท ำงำน              ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   
                                ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน   

                              กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์/โทรสำร          02 2225885 
โทรศัพท์มือถือ             084 7146588 

e-mail:                     noppadol_aek@yahoo.com 

ประวัติกำรศึกษำ 
คุณวุฒิ            ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ             สถำนศึกษำ 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)     2529                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)       2547                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผู้ร่วมวิจัย  
ชื่อ – นำมสกุล   (ภาษาไทย) นางดารารัตน์  จุฬาพันธุ์   
                     (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Dararat Chulapan 
ต ำแหน่ง                    บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 
สถำนที่ท ำงำน             หวัหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด หอสมุดสาขา             

                               วังท่าพระ ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

โทรศัพท์/โทรสำร         02 2225885 

โทรศัพท์มือถือ             087 7027847   
e-mail:                        chulapan81@hotmail.com    
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ประวัติกำรศึกษำ 
คุณวุฒิ                             ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ       สถำนศึกษำ 
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)          2525  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ศศ.ม  (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)       2536   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ผู้ร่วมวิจัย  
ชื่อ – นำมสกุล (ภาษาไทย) นางสาวสุนิศา  รอดจินดา 
                    (ภาษาอังกฤษ)   Miss Sunisa Rodjinda  
ต ำแหน่ง                   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
สถำนที่ท ำงำน             นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุด  
                               หอสมุดสาขา วังท่าพระ ส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร   

โทรศัพท์/โทรสำร         02 2225885 
โทรศัพท์มือถือ             084 6594533 
e-mail:                     chocofruz@gmail.com  

ประวัติกำรศึกษำ 
คุณวุฒิ                       ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ      สถำนศึกษำ 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)         2543  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วท.ม. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)                2557            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                              
                   พระจอมเกล้าธนบุรี 

โครงกำรวิจัยชุดที่ 3. การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการเป็นแห
เรียนรู้ของส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 
ชื่อ –สกุล (ภาษาไทย) นายศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 
            (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sakdipan Tonwimonrat  

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร      ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร. 

 ต ำแหน่งบริหำร            ผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
หน่วยงำนที่สังกัด          ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 

โทรศัพท์/โทรสำร           034-255806 

โทรศัพท์มือถือ              081-8554898 

E-mail                        sakdipan55@gmail.com    
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ประวัติกำรศึกษำ 
คุณวุฒิ              ปีท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ    สถำนศึกษำ 
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 2553   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) 2544   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)  2540   มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 2533   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มัธยมศึกษาปีที่ 6            2529   โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา    

ผู้ร่วมวิจัย 
 ชื่อ - นำมสกุล (ภาษาไทย) นางสาวกุญฎา เปรมปรีดิ์ 
                   (ภาษาอังกฤษ) Miss Kunyada Prempree 

ต ำแหน่ง                     เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สถำนที่ท ำงำน              ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ าเภอเมือง  

                                จังหวัดนครปฐม   

โทรศัพท์/โทรสำร          (034) 109-300 ต่อ 3712  

โทรมือถือ                    089-7634860  

E-mail address           kunyada@npru.ac.th 

ประวัติกำรศึกษำ   
คุณวุฒิ      ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ       สถำนศึกษำ 
ระดับปริญญาตรี         2552                   ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา   
                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ระดับปริญญาโท         2557                    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ    
                                                       มหาวิทยาลัยศิลปากร  

สำขำวิชำกำรที่มีควำมช ำนำญพิเศษ สาขาการศึกษา  
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 ประวัติที่ปรึกษำชุดโครงกำรวิจัย  

 ชื่อ - นำมสกุล (ภาษาไทย) นายนรินทร์ สังข์รักษา 
                   (ภาษาอังกฤษ) Mr. Narin Sungrugsa 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร. 

สถำนที่ท ำงำน                       ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์    
                                        มหาวิทยาลัยศิลปากร  
โทรมือถือ                              081-857-9337 

ต ำแหน่ง                               ประธานสาขาวิชาพัฒนศึกษา ระดับมหาบัณฑิต  

ประวัติกำรศึกษำ  

ระดับกำรศึกษำ ปริญญำ สำขำวิชำเอก สถำบันกำรศึกษำ 

ปริญญาตร ี             สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต     บริหารสาธารณสุข                มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปริญญาตร ี             สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  - มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปริญญาโท              บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ       บริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลยัสยาม 
ปริญญาโท              วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ       สาธารณสุขศาสตร์                  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปริญญาเอก             การศึกษาดุษฎีบณัฑติ           พัฒนาศึกษาศาสตร ์                มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
- ประกาศนียบัตรการสอบเป็นผู้ประเมินภายนอก สมศ. เลขท่ี 02802/2548  
- ท าเนียบนักวิจัย วช  เลขท่ี 49100136   
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Qualitative Research of  Western Australia University 

ประวัติกำรท ำงำน 

                - อดีต ข้าราชการระดับ 8  หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
            - อดีต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล         

สำขำวิชำที่มีควำมช ำนำญพิเศษ  

การท่องเที่ยว การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  การประเมินผลโครงการ    
การจัดการความรู้และภูมิปัญญา  และการบูรณาการทางพัฒนศึกษา 

ผลงำน   
             - ผู้ประเมินมาตรฐานธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ของส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยว 
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             - เป็นหัวหน้าโครงการปรับปรุงหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทยและต่างประเทศ) ปี 2553 
และคณะท างานปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ของส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยว 
             - ผู้ประเมินมาตรฐาน ISO , HA ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
             - ผู้ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายนอกของ สมศ.ตั้งแต่ ปี 2548 

ผลงำนกำรจัดท ำเอกสำรวิชำกำร/ต ำรำ  

ปี ชื่องานวิจัย สถานภาพ 
2538 คู่มือการดูแลตนเองส าหรับ อสม.และประชาชน ผู้แต่งเดี่ยว 
2538 หนังสือการดูแลตนเองส าหรับนักเรียนอาสาพัฒนาสาธารณสุข ผู้แต่งเดี่ยว 
2539 คู่มือนักบริหารแนวใหม่ ผู้แต่งเดี่ยว 
2542 แนวทางการด าเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจังหวัดนครปฐม

(บรรณาธิการ) 
บรรณาธิการ 

2548 เอกสารการสอนวิชา ศศพฐ 107 วิวัฒนาการความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
(ป. ตรี ม.มหิดล) 

ผู้แต่งเดี่ยว 

2548 เอกสารการสอนวิชา ศศพฐ 100มนุษย์กับโลกสังคม (ป. ตรี ม.มหิดล) ผู้แต่งเดี่ยว 
2548 เอกสารการสอนวิชา ศศพฐ 113 อารยะธรรมโลก 2 : อารยธรรมตะวันออก 

(ป.ตรี ม.มหิดล) 
ผู้แต่งร่วม 

2548 เอกสารการสอนวิชา ศศพฐ 157 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
(ป.ตรี ม.มหิดล) 

ผู้แต่งเดี่ยว 

2549 เอกสารการสอนวิชา ทรัพยากรมนุษย์กับการพัฒนา (ป.โทราชภัฎนครปฐม) ผู้แต่งร่วม 
2549 เอกสารการสอนวิชา  464312 การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา 

(ป.โท ม.ศิลปากร) 
ผู้แต่งร่วม 

2549 เอกสารการสอนวิชา 464201 Issues and Trends in Education  
(ป. ตรี ม.ศิลปากร) 

ผู้แต่งเดี่ยว 

2549 เอกสารประกอบการสอนวิชา 464113 การศึกษาไทย (ป.ตรี ม. ศิลปากร) ผู้แต่งเดี่ยว 
2549 เอกสารประกอบการสอนวิชา 464114 การศึกษาเปรียบเทียบ  

(ป.ตรี ม. ศิลปากร) 
ผู้แต่งเดียว 

2550 เอกสารประกอบการสอนวิชา 464311 หลักพัฒนศึกษา  
(ป.โท-เอก ม. ศิลปากร) 

ผู้แต่งร่วม 

2551 เอกสารประกอบการสอนวิชา 464451 ระเบียบวิธีการวิจัย (ป.เอก ม.ศิลปากร) ผู้แต่งร่วม 
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2552 เอกสารประกอบการสอนวิชา 464504 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ป.เอก ม.ศิลปากร) 

ผู้แต่งเดี่ยว 

2554 เอกสารประกอบการสอนวิชา 464243 การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา  
(ป.ตรี ม.ศิลปากร) 

ผู้แต่งเดี่ยว 

กำรสอนที่มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
               ปริญญาตรี       464111    การศึกษาเบื้องต้น 
                                   464201   ประเด็นและแนวโน้มทางการศึกษา 
                                   464113   การศึกษาเปรียบเทียบ 
                                   464114   การศึกษาไทย 
                                   464243   การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 
                ปริญญาโท      464311   หลักพัฒนศึกษา 
                                    464312  การวิเคราะห์นโยบายและแผนทางพัฒนศึกษา 
                                    464322  การสัมมนาทางพัฒนศึกษา 
                                    464462   เศรษฐศาสตร์กับการพัฒนา 
                 ปริญญาเอก     464311   หลักพัฒนศึกษา 
                                    464451  ระเบียบวิธีวิจัย 
                                    464504   การจัดการความรู้และภูมิปัญญา 
                                    464522   การสัมมนาทางพัฒนศึกษา 
ผลงำนวิจัย   

ปี ชื่องานวจิัย สถานภาพ 
1995 The Behavior of Mail Adolescents in Preventing HIV/AIDS in a Rural Area of 

Central Thailand  
Co-author 

2539 การด าเนินงานโครงการสาธารณสุขเพื่อการดูแลตนเองจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยร่วม 
2541 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัตงิานที่ศูนย์

สาธารณสุขมูลฐานชุมชนจังหวดันครปฐม 
ผู้วิจัยเดี่ยว 

2543 การประเมินความต้องการในการพัฒนาก าลังคนของเจ้าหน้าทีส่ถานีอนามัย 
จังหวัดนครปฐม 

ผู้วิจัยเดี่ยว 

2544 การวิจัยการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชน ทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนนุ 
การวิจัย 

ผู้ช่วยนักวิจัย 

2545 การวิจัยพลวัตเศรษฐกิจสามลุ่มน้ า ทนุวิจัยจากกองทุนสนับสนนุการวิจัย ผู้วิจัยร่วม 
2545 การวิจัย \“การประทะประสานการเกษตรทุนนิยมบา้นทุ่ง\” ใน ชุดโครงการ 

การประเมินผลกองทนุหมู่บ้าน ทุนวิจัยจากกองทุนสนับสนนุการวิจัย 
ผู้วิจัยเดี่ยว 

2547 โครงการพันธมิตรการสร้างสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครปฐม ผู้จัดการโครงการ 
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ปี ชื่องานวจิัย สถานภาพ 
2547 โครงการน าร่องการสร้างพันธมติรกับการสร้างสุขภาพ จังหวัดนครปฐม  หัวหน้าโครงการ 
2547 เครือข่ายการวิจัยบูรณาการสุ่มน้ าทา่จีน-แม่กลอง มิติสุขภาพ(มหาวิทยาลยัมหิดล)ระยะ

ที่ 1 เร่ือง \“ทุนและเครือข่ายการดูแลสุขภาพของ 
ประชาชนในจังหวัดนครปฐม\” ทุนวิจัยมหาวทิยาลัยมหิดล 

หัวหน้าโครงการ 

2547 เครือข่ายการวิจัยบูรณาการสุ่มน้ าทา่จีน-แม่กลอง มิติสุขภาพ(มหาวิทยาลยัมหิดล)ระยะ
ที่ 2 เร่ือง \“อาหารเพื่อสุขภาพ : ภูมิปัญญาและการสร้างเครือข่าย จังหวัดนครปฐม\” 
ทุนวิจัยมหาวทิยาลัยมหิดล 

หัวหน้าโครงการ 

2548 การประเมินผลกระทบความสูญเสียจากการท างานในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา
อันตรายที่เกิดกับตา ของสถาบนัไทยวจิัยและศึกษาเพื่อการพัฒนา(TREND) ทุนวิจัย
กองทุนเงินทดแทน ส านักงานประกันสังคม 

หัวหน้าโครงการ 

2548 โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์ข่าวเยาวชน สนับสนนุทุนวจิัยจากกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนษุย์  

หัวหน้าโครงการ 

2548 ประเมินการเรียนการสอนเชงิบรูณาการวิชาวิวัฒนาการความคดิทางวิทยาศาสตร์  (วิจัย
ในชั้นเรียน) ทุนส่วนตัว 

ผู้วิจัยเดี่ยว 

2548 การจัดท าแผนที่เครือข่ายคลัสเตอร์กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรคุณภาพ จังหวัดนครปฐม ในชุด
โครงการจัดท าแผนที่เครือข่ายคลัสเตอร์วิสาหกิจ(Cluster Mapping ) ศูนย์วิชาการ 
มศว. ทุนวิจัยจากสถาบนัคีนนัแห่งเอเชีย เสนอส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

ผู้วิจัยเดี่ยว 

2548 การจัดท าแผนปฏบิัติการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา จ าแนก
ตามกลุ่มพื้นที่ภาคตะวนัตก เนน้การท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีทนุวิจัยจาก SMEs  

ผู้วิจัยร่วม 

2548 การจัดท าแผนปฏบิัติการส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา จ าแนก
ตามกลุ่มพื้นที่ภาคตะวนัตก เนน้การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ทุนวิจัยจาก SMEs 

ผู้วิจัยร่วม 

2548 โครงการปลอดภัยจากมลพิษชวีติสดใส ทุนวิจัย CEO จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยร่วม 
2548 การวิจัย คุณลักษะที่พงึประสงคแ์ละการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ ทุนวิจัยสถาบันวจิัย

ระบบสาธารณสุข(สวลส.) 
หัวหน้าโครงการ 

2548 บุคลิกภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล ทุนวิจยัมหาวิทยาลยัมหิดล ผู้วิจัยร่วม 
2549 โครงการวิจัยยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชวีิตคนพิการ ทนุวจิัยจากกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (3 โครงการวิจัย : การเฝ้าระวัง สิ่งอ านวยความ
สะดวก และสวัสดิการคนพิการ) 

หัวหน้าชุด
โครงการ 

2549 ที่ปรึกษาโครงการวิจยัการพัฒนาระบบการเกษียณอายุตามลักษณะงาน 
ของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน กพร. กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย 

2550 ประเมินความพงึพอใจของผู้ให้บริการและผู้รับบริการของส านกังานประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขตพื้นที่ราชบุรี (8 จังหวัด) ทุนวิจัยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

หัวหน้าโครงการ 
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ปี ชื่องานวจิัย สถานภาพ 
2550 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพและผู้สนใจ ส านักงานพฒันาการท่องเที่ยว 

(จัดท าหลักสูตรและประเมนิผลการอบรม) 
หัวหน้าโครงการ 

2550 โครงการค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจดัท ามาตรฐานธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ประเมิน
มาตรฐานฯ) 

หัวหน้าโครงการ 

2550 การวิจัยผลดีของการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี ทุนวจิัย ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช) 

หัวหน้าโครงการ 

2551 การวิจัยพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนจังหวัดนครปฐม ปี 2551   
ทุนวิจัย สสจ.นครปฐม 

หัวหน้าโครงการ 

2551 การวิจัยความพึงพอใจและความเชื่อมั่นที่มีต่อคุณภาพการรักษาพยาบาลทางการแพทย์
และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ปี 2551 ทุนวิจัยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

หัวหน้าโครงการ 

2551 โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงหลกัสูตรการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป  
(ไทยและต่างประเทศ)  

หัวหน้าโครงการ 

2551 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพมัคคุเทศก์อาชีพและผู้สนใจระดบัสูงที่จงัหวัดกระบี่และ
กทม. (จัดท าหลักสูตรและประเมินผลการอบรม) 

หัวหน้าโครงการ 

2551 โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมและภาษาเกาหลีเบื้องตน้ที่จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  
(จัดท าหลักสูตรและประเมนิผลการอบรม) 

หัวหน้าโครงการ 

2551 ประเมินผลการอบรมนักบริหาร ป.ป.ป. ระดับสูง รุ่นที่ 1  นักวิจัยร่วม 
2551 โครงการประเมินมาตรฐานธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ทั่วประเทศ)  

(ประเมินมาตรฐานฯ) 
หัวหน้าโครงการ 

2551 เครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรและห่วงโซ่อุปทานของจังหวัดนครปฐมเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดนครปฐม ทนุวิจัย ส านักงานกองทนุสนบัสนุนการวิจัย (สกว.)   

หัวหน้าโครงการ 

2552 ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าของวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
การอยู่เย็นเป็นสุข ในจังหวัดราชบุรี ทุนวิจัยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ปี 2552 

หัวหน้าโครงการ 

2552 การสังเคราะห์งานการติดตามผลสืบเนื่องจากประกาศคณะปฏริูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 31 ข้อ 6  
ทุนวิจัยของส านักงาน ป.ป.ช.  

หัวหน้าโครงการ
และศูนย์วิจัย 

ป.ป.ช. 
2553 การสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพัฒนาจิต (ปัญญา) จากเรื่อง 

เล่าความส าเร็จของครูในระบบการศึกษา : การพัฒนาหน่ออ่อนทางการศึกษา 
สร้างจิตปัญญาในการเรียนรู้ ทนุวิจัยของมูลนิธสิดศรี-สฤษดิ์วงศ์ และสสส. 

หัวหน้าโครงการ 

2553 การศึกษาอุปทานผลผลิตขา้วของโรงสีเพื่อน าแกลบท าไฟฟ้าชีวมวลใน 7 จังหวัดภาค
กลาง ทุนวิจัยจากบริษัทไชยมาพรรณ จ ากัด 

หัวหน้าโครงการ 
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ปี ชื่องานวจิัย สถานภาพ 
2553 การประเมินความพงึพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในเครือข่ายโรงพยาบาลศนูย์

นครปฐม ปี 2553ทุนวิจัยโรงพยาบาลศูนยน์ครปฐม 
หัวหน้าโครงการ 

2553 การประเมินความพงึพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในเครือข่ายจังหวัดนครปฐม ปี 
2553 ทุนวิจัยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 

หัวหน้าโครงการ 

2553 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในจังหวัดนครปฐม ปี 2553 ทุนวิจัย
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

หัวหน้าโครงการ 

2553 การศึกษาสภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวฒันธรรม จังหวัดนครปฐม  
ทุนวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ มศก. 

วิจัยเดี่ยว 

2554 การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวอู่อารยธรรมจังหวัดราชบุร ี วิจัยเดี่ยว 
2555 การวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดบัการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค ์ผ่านกระบวนการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืนในจังหวัดราชบุรี 
ทุนวช. 

หัวหน้าโครงการ 

2555 ศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของชุมชนบา้นหัวเขาจนี  จังหวัดราชบุรี (ทนุ
ภาควิชาพืน้ฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร) 

วิจัยเดี่ยว 

2556 รูปแบบระบบอาจารย์ทีป่รึกษาวิชาการระดบัปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร (ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร) 

หัวหน้าโครงการ 

2556 การพัฒนารูปแบบขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของผู้เก่ียวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกลุม่ทวารวดี 4 จังหวัดเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน (ทนุ สกอ.) ก าลังด าเนนิการ 

หัวหน้าโครงการ 

2556 การวิจัยและพฒันาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้วัดเป็นฐานการเรียนรู้
และท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนของจังหวัดนครปฐม (ทนุ วช.) ก าลังด าเนินการ 

หัวหน้าโครงการ 

 
กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร  

ปี ชื่องานวจิัย สถานภาพ 
1995 The Behavior of Mail Adolescents in Preventing HIV/AIDS in a Rural Area of 

Central Thailand  Western Australia University ,Pert 
Australia 

2547 การประชุมสัมมนาวิชาการประจ าปี 2547 ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2547 เร่ือง 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบ CEO กับการพัฒนาสุขภาพ น าเสนอ
หัวข้อ\“ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสุขภาพโดยมปีระเด็นความสนใจเปน็ตัวตั้ง
(Agenda-Based)\”  

สถาบนัพัฒนาการ
สาธารณสุข
อาเซียน 
นครปฐม 

2548 การประชุมสัมมนาวิชาการประจ าปี 2548 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2548 เร่ือง การ
สาธารณสุขท้องถิ่นกับความมั่นคงทางสุขภาพ น าเสนอหัวข้อ\“ยุทธศาสตร์การพฒันา

สถาบนัพัฒนาการ
สาธารณสุข



91 
 

 
 

ศักยภาพองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น\”  อาเซียน นครปฐม 
2550 การจัดการความรู้ : สู่สังคมธรรมานุภาพ ในวันที่ 18 มีนาคม 2550 ณ ห้องประชุมคณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.ศิลปากร 

2550 การน าเสนอสวัสดิการที่เหมาะสมส าหรับคนพิการระดบัรุนแรงในประเทศไทย  
ในการประชุมวชิาการคณะศึกษาศาสตร์ วนัที่ 18 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม 
วัดไร่ขิง  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.ศิลปากร 

2551 การน าเสนอคุณลักษณะที่พงึประสงค์และการรวมกลุ่มนักสื่อสารสุขภาพ  
ในการประชุมวชิาการคณะศึกษาศาสตร์ วนัที่ 14 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมวัดไร่
ขิง  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.ศิลปากร 

2552 ผลดีของการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้และจัดการ
ความรู้ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี น าเสนอการประชุมเศรษฐกิจ 
พอเพียง สร้างเครือข่าย ขยายผล ที่จังหวัดหนองคาย วนัที่ 21-22 ม.ค. 2552 

ส านักงาน วช จัดที ่
จังหวัดหนองคาย 

2552 การน าเสนอ Good Effects from Application of Sufficiency Economic 
Philosophy in the Learning   Process and Knowledge Management for 
Sustainable Development of Community Enterprise : Case Study of 
Ratchaburi Province ในการประชุมวชิาการคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 20 มิ.ย. 2552 ณ 
ห้องประชุมวัดไร่ขิง  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร              

คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.ศิลปากร 

2552 การน าเสนอโปสเตอร์ ผลดีของการประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงในกระบวนการ
เรียนรู้และจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี  
ในงาน Thailand Research Expro ที่เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ   

Thailand 
Research Expro 
กรุงเทพฯ โดย วช. 

2552 การน าเสนอโปสเตอร์ ผลดีของการประยุกต์ใช้ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
ในกระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดราชบุรี  
ในงาน 50 ปี วช. ที่ วช.  กรุงเทพฯ  ในวันที่ 25-28 พ.ย. 2552 

50 ปี วช.  
กรุงเทพฯ 
โดย วช. 

2553 การน าเสนอด้วยวาจา เร่ือง Good Effects from Application of Sufficiency 
Economic Philosophy in the Learning   Process and Knowledge 
Management for Sustainable Development of Community Enterprise : 
Case Study of  Ratchaburi Province วันที่   29-30 มิ.ย.2553 ณ  เวียตนาม 

เมืองดานัง 
ประเทศเวียตนาม 

2553 การน าเสนอผลการวิจัย \“การสังเคราะห์ความรู้ทางด้านการพฒันาจิต (ปญัญา)  
จากเรื่อง เล่าความส าเร็จของครูในระบบการศึกษา : การพัฒนาหน่ออ่อนทางการศึกษา
สร้างจิตปัญญาในการเรียนรู้\”  ทุนวิจัยของมูลนิธิสดศร-ีสฤษดิ์วงศ์ และสสส. ในการ
ประชุมวชิาการคณะศึกษาศาสตร์ วันที่ 18 มิ.ย. 2553 ณ ห้องประชุมวัดไร่ขิง  คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร              

คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.ศิลปากร 

2554  การน าเสนอผลการวิจัย \“การศึกษาสภาพการณ์ของการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
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