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เน้ือหาในรังสิตสารสนเทศฉบับน้ี  ประกอบไปดวยเรื่อง
ที่นาสนใจ และใหความรูที่หลากหลายจากผูเขียนหลายๆ
ทาน  ไดแก เรื่อง Library 2.0 ทางเลือกของการบริการ
ออนไลน ในความเปล่ียนแปลง   การแลกเปลีย่นเรยีนรดูวย
เว็บบล็อก (Weblog) ของบรรณารกัษ มารจัูก 3G เทคโน-
โลยีเปล่ียนชีวิต  เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Ubiquitous Tech-
nology) กับยูเลิรนน่ิง (Ubiquitous Learning) และ
บทความแปลเรือ่งการจัดการเพือ่เพิม่มลูคาและผลตอบแทน
จากการลงทุนของหองสมุด  รวมทั้งบทความงานวิจัยเรื่อง
การใช Second  Life  เพือ่การเรยีนการสอนทางบรรณารกัษ-
ศาสตรและสารสนเทศศาสตร

คณะผจัูดทำตองขอขอบพระคุณผเูขยีนทกุทาน ทีก่รณุาสละ
เวลาเขียนบทความท่ีใหความรูมากมายแกผูอาน รวมทั้ง
ผทูรงคณุวุฒทิีพ่จิารณาบทความและใหขอแนะนำตางๆ  หวงั
เปนอยางย่ิงวาทานผูอานคงไดรับประโยชนอยางย่ิง  และ
ขออภัยมา ณ ที่น้ี ในความลาชาของวารสาร

                                บรรณาธิการประจำฉบับ
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เคยลองคิดดูเลนๆ หรือไมวา . . .หองสมุดใน
อนาคตจะมีหนาตาเปนอยางไร เพราะถาหาก

Library 2.0
ทางเลือกของการบริการออนไลน
ในความเปลี่ยนแปลง

เลอชาติ ธรรมธรีเสถยีร*

พจิารณาจากส่ิงทีเ่ปนอยใูนปจจุบัน ไมวาจะเปนจำนวนคน
ทีม่ากขึน้ ความตองการใชขอมูลทีเ่พิม่มากขึน้ เทคโนโลยี
ทีก่าวหนา อินเตอรเน็ตทำใหโลกเลก็ลง อะไรๆ กเ็หมอืน
จะหาไดใน google หนังสือถูกเปลี่ยนจากท่ีเปนเลมเปน
รูปแบบดิจิตอล และโลกกำลังเขาสูสังคมแหงความรู
(Knowledge age) เมื่อเจอคำถามท่ีทายเหลาน้ี แลว
หองสมุดยังคงจำเปนอยูหรือไม และตองปรับตัวอยางไร

ในอดีตหากจะหาขอ มูลอะไร ซัก เรื่ องห น่ึง
หองสมุดเปนนาจะคำตอบในลำดับแรกๆ แตปจจุบันคน
สวนใหญหันไปพ่ึงอินเตอรเน็ตในการหาขอมูลมากขึ้นทุกที
และนับวันหองสมุดยิ่งลดความสำคัญลงเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่
หากมองทีค่วามนาเช่ือถือของขอมูลทีไ่ดมาน้ัน เทยีบไมได
เลยกับขอมูลที่ไดจากหองสมุด แตคนก็ยังเลือกใชใน
ลำดับแรกๆ เน่ืองจากความประหยัดทัง้เวลาและคาใชจาย

เมื่ออินเตอรเน็ตมีอิทธิพลมากขนาดน้ี หองสมุด
จึงตองปรับตัวใหเขากับวิถีชีวิตของคนที่เปล่ียนไป เขาหา
คนมากขึน้ และไมยดึตดิในความเปนสถานท่ี มงุไปทีวั่ตถ-ุ
ประสงคที่ แทจริง คือเปนแหลงรวมไว ซ่ึงความรู
ทรัพยากรสารสนเทศที่นาเช่ือถือ และสามารถใหบริการ
ผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือเปนแหลงพบปะ พูดคุย
สรางสรรคความรูใหม เพราะความรูใหมน้ัน หลายครั้ง
ก็ไดมาจากการพูดคุยกัน โดยอาศัยความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีใหเปนประโยชน โดยมองเทคโนโลยีอยางรู
เทาทัน และเลือกมาใชอยางเหมาะสม ซ่ึงการลงทุนทาง
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะทำใหสามารถลดตนทุนในการ
บรหิารจดัการ เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบรกิาร เพิม่การมี

คุณ สวนรวมของผใูช และเพิม่การเขาถงึทรพัยากรสารสนเทศ
(Availability & Accessibility) ใหผูใชเขาถึงไดทุกที่
ทุกเวลา

ทุกวันน้ีหองสมุดที่เต็มไปดวยหนังสือเกา ทฤษฎี
ตำรามากมาย หลายหองสมุดประสบปญหา พื้นที่ในการ
จัดเกบ็ไมเพยีงพอ จึงตองเริม่ปรบัเปลีย่นรปูแบบจากการ
เก็บหนังสือที่เปนตัวเลม เปนไฟลดิจิตอลหรืออีบุค (e-
Book) ซ่ึงทำใหหองสมุดเพิ่มภาระหนาที่จากเดิมที่เปนแค
ผกูระจายส่ือสารสนเทศ ทีก่กัเกบ็ความร ูกลายเปนผสูราง
ส่ือทรัพยากรสารสนเทศนั้นดวย พรอมกับการใชแนว
ความคิดใหมที่สำคัญในการกระจายทรัพยากรสารสนเทศ
ในยุคปจจุบัน คือความคิดที่จะเปนผูที่แบงปนความรู
อยเูสมอ และพรอมทีจ่ะเปดใหผใูชเขามามสีวนรวมในการ
แบงปน พดูคยุ แสดงความคิดเหน็ และการรวมกนัสราง
ความรูใหมๆ อยางสะดวก

จาก Web 2.0 ส ูLibrary 2.0
เทคโนโลยี Web 2.0 หรอืวิวัฒนาการยุคที ่2 ของ

โลกอินเตอรเน็ต กำลังเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย เพราะ
เปนเทคโนโลยีที่เพิ่มความสะดวกตอผูใช  ดวยขีดความ
สามารถในการสงผานขอมูลไดอยางรวดเรว็ข้ึนเรือ่ยๆ ใน
ปจจุบันทำใหเกดิสงัคมออนไลนทีผ่ใูชสามารถเขามามสีวนรวม
ชวยกันสรางเน้ือหาและประสบการณการใชงานใหมๆ
ทัง้จากการเขยีน Blog ลงรปู รวมเรยีนร ูแสดงความเหน็
และหาขอมูล เราจึงสัมผสั Web 2.0 ไดในเว็บช้ันนำตางๆ
ไมวาจะเปน Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Hi5,
Del.icio.us, Wikipedia, Wordpress ฯลฯ ซ่ึงถาลอง
ศกึษาถงึหลกัการของ Web 2.0 ทีนิ่ยมใชในเว็บตางๆ ใน
ปจจุบันน้ัน เราจะพบคำศัพทที่เกี่ยวของอยู 4 คำเสมอๆ
น่ันคือ

* นักจดัการความรอูาวุโส ศนูยสรางสรรคงานออกแบบ
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• การมีสวนรวม (Participation) คือ การเปด
โอกาสใหผใูชเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดกจิกรรมหนึง่กบั
เวบ็ ซ่ึงอาจจะเปนการรวมสนุก หรอืสามารถทำใหเกดิการ
สรางเน้ือหาใหกับเว็บไปดวยพรอมๆ กัน

• การแบงปน (Sharing) คอื การใหผใูชแบงปน
ขอมูลที่มีตนเองมี ที่จะสามารถตอยอด สรางประโยชน
ใหกบัตวัเอง กลมุเพือ่น และคนอ่ืนๆ ทีส่นใจเร่ืองเดียวกนั

• การรวมมือกัน (Collaboration) คอืการใหผใูช
รวมมอืกัน อภิปราย แสดงความคิดเหน็ และรวมมอืกันทำ
อะไรอยางใดอยางหน่ึง ที่พวกเขามีวัตถุประสงคสอด-
คลองเปนอยางเดยีวกัน เชนการรวมมอืกันเขียนบทความ
จากนักวิชาการหรือบุคคลที่สนใจในเร่ืองเดียวกัน ที่ไม
จำเปนตองรูจัก หรือทำงานในท่ีเดียวกันก็ได

• ความเปนสวนตัว (Personalization) คือการ
ทีผ่ใูชสามารถกำหนดขอบเขต ช้ันของขอมูลไดวา ขอมูลใด
ที่ตองการเผยแพร และขอมูลใดที่ตองการเก็บไวเปน
ขอมูลสวนตัวไมตองใหผูอ่ืนรับรู นอกจากน้ันอาจจะยัง
สามารถเลือกไดอีกวา จะทำการเผยแพรเฉพาะกับกลุม
บุคคลที่เรารูจัก หรืออยูในเครือขายเดียวกันหรือไม

ความนาสนใจของเทคโนโลยี และแนวคิดตางๆ
ของ Web 2.0 น่ีเอง ทำใหเกดิแนวคดิทีจ่ะนำ Web 2.0
เขามาใชกบัการบรกิารออนไลนของหองสมุด และมคีนให
คำจำกดัความใหมวาเปน Library 2.0

แตเดิมบริการออนไลนของหองสมุด เนนที่การ
สืบคนขอมลูทรพัยากรสารสนเทศทีม่อียใูนหองสมุด ไมวา
จะเปนหนังสือ วารสาร หรือส่ือตางๆ ซ่ึงถาใหบริการ
เพียงเทาน้ีตอไป ความนาสนใจของหองสมุดก็จะลดนอย
ลงทุกที ทั้งที่หองสมุดนาจะเปนแหลงสารสนเทศลำดับ
แรกๆ ทีค่นเลอืกใชเพือ่คนหาขอมูล  แนวคดิของ Library
2.0 ไดมาจุดประกายความนาสนใจและเพ่ิมชวิีตชวีาใหกบั
หองสมุดอีกครั้ง

จะเหน็ไดวา Library 2.0 เปนเสมอืนตัวแทนของ
"ความตองการที่จะเปล่ียนแปลง" ที่เกิดข้ึนในแวดวง
หองสมุด โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีมา
พัฒนาการใหบริการจากแหลงรวบรวมขอมูลที่รอใหคน
มาใชงาน (ทีอ่าจเรยีกไดวาเปนยุค Library 1.0) เขาสยูคุ
ที่สองท่ีเปดโอกาสใหผู ใชงานเขามามีสวนรวมและ
สามารถใชประโยชนจากหองสมุดไดมากขึ้น

ย่ิงใหย่ิงได
เหตผุลท่ีทำใหเว็บทีใ่หบรกิารในรูปแบบ 2.0 ไดรบั

ความนิยมสวนใหญน้ัน มาจากผูใชที่เขามาแบงปนขอมูล
ตางๆ ใหแกกัน เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด
ทำใหเกิดขอมูลที่นาสนใจใหมๆ ขึ้นมากมาย  เมื่อมีการ
แบงปนกันมากข้ึน ก็มีการส่ังสมขอมูลมากขึ้น จนกลาย
เปนแหลงขอมูลขนาดใหญใหเราคนควา คนหาความ
คดิเหน็ในเร่ืองตางๆ ไดอยางกวางขวาง ทัง้ยงัเปนแหลง
รวมสาระบันเทิงเพื่อความผอนคลายอีกทางหนึ่ง นอก
จากน้ันไดมีการสรางกลไกการคัดกรองโดยกลุมผูใช
ดวยกันเอง เชน การใหคะแนน การจัดอันดับ และการ
อภิปรายหาขอสรุป เพื่อชวยผูใชพิจารณาความนาเช่ือถือ
ในการเลือกใชขอมูลตอไป ซ่ึงทั้งหมดนี้ลวนมีจุดเริ่มตน
มาจากแนวคดิในการ "แบงปน" ทัง้ส้ิน

Give & Take
การแบงปนน้ันมีหลักการพื้นฐานงายๆ 2 บทบาท

น่ันคือ บทบาทของผูให และบทบาทของผูรับ หาก
ตองการใหเกดิกจิกรรมทีม่กีารแบงปนข้ึน อาจจำเปนตอง
พิจารณาถึงอรรถประโยชนที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงความ
สมดลุยระหวางการเปนผใูหและผรูบั ซ่ึงคงจะไมเปนการดี
หากจะใหฝายใดฝายหน่ึงเปนผูรับ หรือผูใหเสมอไป และ
หองสมุดที่มีแนวคิดที่จะประยุกตใช Library 2.0 ควร
ตระหนกั ในจุดน้ีอยางถีถ่วนวา เราสามารถใหอะไรกบัผใูช
ไดบางและเราอยากท่ีจะใหผใูช ใหอะไรกับเราหรอืผใูชเขา
สามารถใหอะไรกับเราไดบาง
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ตัวอยางของการวิเคราะหบทบาทของการแบงปน ในกิจกรรมการใหบริการออนไลนของหองสมุด

• Tag
• Content / Comment / Review
• Rating
• Interest
• Social Network
• Usage
เปนตน

บทบาทผใูห (Give)                      บทบาทผรูบั (Take)

• Searching Catalog
• Activities / News RSS Feed
• Reference Services
• Service History
• Statistics
เปนตน

หองสมุดเขาสโูลกของ 2.0 ไดอยางไรบาง
การทีจ่ะเขาสโูลกของ 2.0 ได คงตองเริม่จากการ

เปนผเูลนกอน หากไดทดลองเลนมาก กเ็กดิการเรยีนรมูาก
ซ่ึงจะเปนการส่ังสมประสบการณเพื่อนำมาวิเคราะหขอดี
ขอดอย และเขาใจถึงความตองการที่แทจริงของการ
พัฒนาตอไป ซ่ึงแนวทางในการพัฒนา Library 2.0 น้ัน
สามารถทำได 2 แบบคอืพัฒนาระบบข้ึนมาใหมตามความ
ตองการ และการนำเทคโนโลยี หรอืเครือ่งมือตางๆ ทีม่ี
ผพูฒันาไวอยแูลว มาประยกุตใชกบัเวบ็ของเรา ซ่ึงเรยีกวา
การ "Mashup"

เครื่องมือทางสังคม รวมถึงเครื่องมือของ Web
2.0 ในปจจุบันมีอยูมากมาย จนแทบไมจำเปนที่จะตอง
พัฒนาอะไรใหมเลยทีเดียว เพียงแคอาจจะจำเปนตอง
ทดลองใช และรูจักที่จะประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ
มหีองสมุดจำนวนมากท่ีไดรเิริม่ลองเลน Social Software
ที่มีใหบริการมากมาย แลวนำมาประยุกตใช

Social Software ท่ีนิยมใชสำหรบัการสราง
Library 2.0

Blog & micro blog (tweet)
บทความหรือขอความออนไลนที่ใครๆ ก็เขียนได

เขยีนเรือ่งอะไรก็ได หลายหนวยงานใชเพือ่ประกาศขอมลู
ขาวสาร กิจกรรมตางๆ ใหผูสนใจไดติดตาม

Blog Software : www.wordpress.com,
www.blogger.com, www.typepad.com
Micro blog (tweet) : www.twitter.com

Wiki
ตนแบบของการทำงานรวมกัน ซ่ึงเปนเครื่องมือ

ทีใ่ชเขยีนบทความ สารานุกรมในเรือ่งท่ีนารตูางๆ ในแบบ
ชวยกนัเขียน ชวยกนัแกไข อภิปรายรวมกนั จนไดขอสรุป
สุดทาย เปนองคความรูที่นาเช่ือถือ

Wiki Software : www.mediawiki.org,
www.dokuwiki.org

Folksonomy (Tag)
คือการที่ผูใชกำหนดคำหรือขอความท่ีบอกถึง

หมวดหมูหรือประเภทของเน้ือหาในเว็บไซตดวยภาษาท่ี
เขาใจงายสำหรบัตนเอง เชน ส่ิงน้ันเกีย่วกบัอะไร นำไปใช
อยางไร หรือใชคำใดก็ตามที่ชวยใหตนสามารถสืบคนใน
ภายหลังไดงาย

RSS
รูปแบบการรับสงขอมูลขาวสารท่ีสะดวก รวดเร็ว

ทำใหเราสามารถตดิตามการเปลีย่นแปลงขอมลูในเว็บตางๆ
ไดสะดวกย่ิงข้ึน เพียงแคบอกรับ (Subscribe) เว็บที่เรา
สนใจ หากมกีาร Update ใดๆ ขอมลูเหลาน้ีจะเขามาหาเรา
เอง โดยไมจำเปนตองเขาไปดูที่เว็บ

RSS Feed Generator : www.feed43.com



7••• รังสิตสารสนเทศ  ปท่ี 14  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2551 •••

Podcast และ Videocast
การเผยแพรไฟลเสียงและไฟลวิดีโอ เปนอีกหนึ่ง

ชองทาง ในการกระจายขอมูลขาวสารของหนวยงาน ซ่ึง
ผูใชสามารถบอกรับไดเชนเดียวกับระบบ RSS

Video Sharing : Youtube.com, vimeo.com,
blip.tv

Social Bookmarking
แบงปนลิงคเวบ็ไซต (URL Link) ทีน่าสนใจรวมกนั

ซ่ึงชวยเพิ่มความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล เพราะอยาง
นอย URL เหลาน้ันก็เคยมีคนเก็บไวเพื่อเรียกใชงาน
หองสมุดบางแหงใช del.icio.us เพื่อการสราง Subject
Guide หรอืช้ีแหลงขอมลูในหัวเรือ่งตางๆ ทีน่าสนใจ หรอื
ใชเพื่อการตอบคำถามไดอีกดวย

Social Bookmarking Sites: del.icio.us, digg.com

Social Networking
เครือขายทางสังคม ของคนท่ีสนใจอะไรเหมือนๆ

กนั มตีวัอยางใหเหน็มากมาย เชน Facebook, Myspace
ซ่ึงสามารถใชเครือ่งมอืเหลาน้ีเปนโอกาสในการส่ือสารกบั
คนในชุมชนน้ันๆ และเปนประโยชนในการใหขอมูลเฉพาะ
ดานตางๆ ไดเปนอยางดี

Social Network Site:
facebook.com, hi5.com, myspace.com

Next Generation OPAC
     เครื่องมือชวยคนหารายช่ือทรัพยากรสารสนเทศ
ของหองสมุดรุนใหม เพื่อการสืบคนหนังสือหรือขอมูลที่
สะดวก รวดเรว็ พาผใูชไปยังขอมูลทีส่นใจไดงาย มขีอมูล
เพิ่มเติมเพื่อสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู มีเครื่องมือ
ชวยใหใชงานสะดวกมากยิง่ขึน้ รวมถงึเปดโอกาสใหแสดง
ความคิดเห็นในรายการตางๆ ได

Discovery Tools:
www.vufind.org,
www.serialssolutions.com/aquabrowser/

การพัฒนาระบบข้ึนใหม
หากไดขอสรุปวา เครือ่งมือท่ีมอียใูนทองตลาดน้ัน

ไมตรงกับความตองการ หรือยุงยากเกินไปท่ีจะทำมา
ประยุกตใช ทางเลือกในการพัฒนาระบบใหมก็จะถูก
นำมาพิจารณา เชนเดยีวกนักับการพฒันาระบบเทคโนโลยี-
สารสนเทศตางๆ ทีจ่ะเริม่ตนข้ึนดวย การวเิคราะหส่ิงทีม่ี
อย ู วิเคราะหปญหา และวิเคราะหความตองการ จากน้ัน
จึงเขาสูกระบวนการออกแบบ เขียนโปรแกรม ทดสอบ
ระบบแลวจึงติดตั้งและออกใชงาน

แตส่ิงที่เปนปญหามากที่สุดน่ันคือ บางครั้งเรา
มักที่จะไมรูวา ความตองการที่แทจริงเปนอยางไร และ
บางครั้งอาจจะไมเขาใจวาทายที่สุดแลว ตองการอะไร
กันแน ส่ิงที่เปนขอควรระวังคือ อยาพัฒนาระบบเพียง
แคเพราะตองการความทนัสมยั ตองเขาใจถึงปญหาทีเ่รา
มอียอูยางแทจรงิ และจะใชเทคโนโลยี แกไข หรอืพัฒนา
ใหมันดีขึ้นไดอยางไร

       ตวัอยางปญหาทีพ่บไดโดยทัว่ไปของการใหบรกิาร
ออนไลนของหองสมุดที่อิงกับความสามารถของหองสมุด
อัตโนมัติเปนหลักน่ันคือ

• ระบบมุงเนนไปท่ี การคนหาหนังสือ แตกลับ
ไดผลการคนหากลับมามากเกินไป และบางครั้งไมตรง
ตามตองการ

• ไมมสีวนดูแลจัดการเนือ้หา (Content Manage-
ment System-CMS) ที่ทำใหการเผยแพรขอมูลตางๆ
ทำไดอยางสะดวก

•  ผูใชไมสามารถมีสวนรวมในการสรางเน้ือหาได
• ไมมรีะบบหรอืแนวคิดในการสรางชุมชน (Com-

munity)
• การเชื่อมโยงกับระบบสมาชิกที่มีอยูเดิมทำได

ยุงยาก

ถาพิจารณาจากตัวอยางปญหาแลว ประเด็นที่นา
จะใชเวลาในการพัฒนามากที่สุด น่ันคือการพัฒนาระบบ
การคนหาหนังสือ (Discovery Tools) ขึน้มาใหม เพราะ
ตองอาศัยความรูความเขาใจขอมูลบรรณานุกรมที่
บรรณารักษไดลงรายการไป รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูล
กบัฐานขอมลูสมาชิก เพือ่ใหมกีารทำงานทีส่อดคลองและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใชขอมูลระหวางกันมากยิ่งขึ้น
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การเตรียมขอมูลเพือ่การพฒันาระบบ

แมวาขอมูลสวนใหญจะถูกเก็บอยูในฐานขอมูลและมีลักษณะเปน Relational Database เชนเดียวกับระบบ
โดยทัว่ไป แตลักษณะโครงสรางของขอมูลทีใ่ชเกบ็ขอมลูบรรณานุกรมของหนงัสือน้ัน จะมีพืน้ฐานมาจากมาตรฐานของ
MARC ซ่ึงระบบหองสมุดอัตโนมตัแิตละระบบ กจ็ะทำการจดัการขอมลูสวนน้ีแตกตางกนั บางระบบจะมีการแตกขอมลู
MARC ออกมาเก็บอยูในตารางปรกติ บางระบบก็เก็บในลักษณะสายขอมูลแบบ String บางระบบก็จะเก็บในลักษณะ
ขอมูลแบบ Binary เปนตน เพราะฉะน้ันเบ้ืองตนควรศึกษาถึงลักษณะการเก็บขอมูลบรรณานุกรมภายในฐานขอมูล
ทรัพยากรที่จำเปนตองใชเสียกอน แลวดำเนินการจัดการดึงขอมูลมาเก็บไวในรูปแบบ Relational Database ปรกติ
เพื่อใหสะดวกในการพัฒนาตอไป

สถาปตยกรรมของระบบ
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เน่ืองจาก Web 2.0 จนมาถึง Library 2.0 มี
พื้นฐานมาจากเทคโนโลยี Web ซ่ึงมีขอดีคือ มีความ
ยืดหยุน ไมยึดติดกับระบบปฏิบัติการอันใดอันหน่ึงเทาน้ัน
และสามารถทำงานรวมกนัไดกบัระบบปฏิบัตกิารทีต่างกนั
การทำงานของระบบถูกแยกออกจากกัน ในลักษณะ
สถาปตยกรรมแบบ Three-Tier กลาวคือ ผูใชสามารถ
เรยีกใชผาน Web Browser เลอืกหรอืปอนส่ิงทีต่องการ
ซ่ึงอยูในระดับแสดงผลในลักษณะของ Web-Base Ap-
plication จากน้ันก็จะมีการประมวลผลแลวทำการสง
ไปเรียกขอมูลจากฐานขอมูล จากน้ันก็จะนำขอมูลกลับมา
จัดรูปแบบ แลวแสดงผลตอผูใชตอไปตามท่ีรองขอ
ซ่ึงอาจจะอยใูนรูปแบบ HTML, XML หรอื RSS

Web 2.0 น้ี จะมเีทคโนโลย ี AJAX (Asynchro-
nous JavaScript and XML) มาชวยทำใหการแสดงผล
ประมวลผลขอมูลรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซ่ึงการทำงานของ
AJAX น่ันจะเปนการสงขอมลูเฉพาะสวน ทำใหการเรยีก
ดูหนาเว็บเพจใหมทั้งหนา ไมจำเปนอีกตอไป ซ่ึงเปนการ
ประหยัดเวลา และขอมูลในการส่ือสารกันไปมาอีกดวย

ทางเลือกอืน่ๆ ในการเปน Library 2.0
นอกจากการพัฒนาระบบและการประยุกตใช

เครือ่งมือทางสังคมตางๆ แลว ประเดน็แนวคิดหลกัของ
Library 2.0 กค็อื "การมสีวนรวม" การเขาไปมสีวนรวมกบั
เครือขายทางสังคม ก็เปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ประหยัด
และมีประสิทธิภาพในการเผยแพรขอมูลเชนกัน เชน
เขาไปรวมดูแลขอมูลที่เกี่ยวของกับหนวยงานหรือคอล-
เล็กชั่นที่หองสมุดใหความสนใจในเครือขายสังคมตางๆ
เชนในสารานุกรม Wikipedia ซ่ึงจะสามารถสราง
ประโยชนใหกับผูที่สนใจศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของได โดยไม
จำเปนตองยึดตดิกบัการเขามาใชขอมูลภายในเว็บไซตของ
หองสมุดเองเทาน้ัน

หองสมุดท่ีเราสรางสรรคเน้ือหาไดเอง
ถาหากเราตางยอมรับวา ความรู ไมไดจำกัด

ขอบเขตอยูในตำราเทาน้ัน ดังน้ันขอจำกัดที่วาใครจะเปน
ผูเผยแพรความรูไดบางก็ลดลง ในเม่ือความรูอยูทุกหน
แหง ทุกคนจึงมีประสบการณ ความรู และมุมมองใน
เรื่องตางๆที่ตางกัน ซ่ึงเขาก็สามารถท่ีจะใชเครื่องมือ
ในการเผยแพรความรูตางๆ ที่มีอยูในปจจุบันเผยแพร

ความคดิของเขาออกมา หลายครัง้มตีนกำเนดิของความรู
ใหมแฝงในขอมูลเหลาน้ันมากมาย เมื่อความรูปรับตัว
หองสมุดในฐานะนักจัดการความรูโดยอาชีพ ควรจะมี
มุมมองตอเรื่องน้ีอยางไร

จากพ้ืนฐานของความคิดในการแบงปนขอมูล
ขาวสาร ประสบการณ หรอืแมแตกระทัง่ความรตูางๆ น้ัน
สามารถถูกเผยแพรออกมาในหลายรูปแบบดวยกัน ไมวา
จะเปนบทความ รูปภาพ หรือแมกระทั่งภาพเคลื่อนไหว
วีดีโอท่ีบันทึกภาพตางๆ จึงเกิดเครื่องมือข้ึนมาใหบริการ
รองรับขอมูลแตละประเภทอยางมากมายบนอินเตอร-
เน็ต ความนาสนใจของการใชงานอยูที่การใชงานได โดย
ไมมีคาใชจายในการใชบริการ และมีคนเขาไปใชบริการ
อยางมากมาย เมื่อมีคนเขาไปแบงปนกันอยางมากมาย
ก็จะทำใหกลายเปนแหลงขอมูลที่นาสนใจมากย่ิงขึ้น
บางคนแบงปนขอมูลตางๆ เพราะความกลัววาจะลืมวา
เคยไดเรียนรูอะไรไปบาง ซ่ึงน่ันก็เปนส่ิงที่ดี ที่นอกจาก
จะไดประโยชนกบัตวัผเูผยแพรเองแลว กย็งัมปีระโยชนตอ
ผูอ่ืนในการศึกษาจากประสบการณเหลาน้ันอีกดวย

แนวคิดโดยทั่วไปของการใหบริการในลักษณะท่ี
ผูใชชวยกันการสรางเน้ือหา

• ยิ่งมีเน้ือหาเยอะเทาไหรยิ่งดี
• ยิ่งมีคนเขามาใชเยอะมากเทาไหรยิ่งดี
• ผเูผยแพร สามารถเลอืกไดวาจะเผยแพรขอมลู

เหลาน้ัน หรือไม
• ทำใหเกิดการสรางชุมชนออนไลน และการ

สรางปฏิสัมพันธมากขึ้น
• ใหนึกวาไมมีใครรูในทุกสิ่งทุกอยาง การที่ผูใช

นำความรทูีเ่ขามเีขามาแบงปน จะทำใหความรู
กวางขวางและแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น

โดยปรกติแลว หนาที่หนึ่งของหองสมุดคือการ
รวบรวมองคความรูตางๆ เอาไว และเผยแพรออกไป
ใหผู ใชอยางทั่วถึง และสืบคนหาเพ่ือใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ เชนเดียวกันกับทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทอ่ืนๆ ส่ือดิจิตอลท่ีถูกเผยแพรในอินเตอรเน็ต ก็
สามารถถูกจัดการดวยกระบวนการของหองสมุดไดเชน
เดียวกัน ซ่ึงสรุปกระบวนการยอๆ ไดดังน้ี
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คัดเลอืก  ->  จัดเก็บ  ->  จัดทำรายการ  ->  ใหบรกิาร

คัดเลือก
ขอมูลที่มีอยูในอินเตอรเน็ตน้ัน มีอยางมากมาย

การคดัเลอืกจึงเปนข้ันตอนท่ีสำคัญ ในการแสวงหาแหลง
ความรทูีเ่ชือ่ถือได ตามหวัขอทีห่องสมุดสนใจ และจะเปน
ประโยชนตอผูใชมากที่สุด

จัดเก็บ
เราจะพบวา ขอมูลที่มีอยูในอินเตอรเน็ตจำนวน

มาก สามารถสูญหาย ไมสามารถเช่ือมตอได ลิงคขาดอยู
บอยครั้ง การที่จะทำใหสามารถใหบริการอยางตอเน่ือง
ไดน้ัน ตองมีใครซักคนที่เก็บขอมูลเหลาน้ันไว เปนแหลง
ที่เชื่อถือได และเปนไปตามกรอบของกฎหมาย

จัดทำรายการ
เพือ่ทำใหทรพัยากรทีม่ใีหบรกิาร สามารถถกูคนหา

ไดเจอในระบบ บรรณารักษจำเปนที่จะตองปอนขอมูลที่
จำเปนในการคนหา เขาไปในระบบเพ่ือเตรยีมความพรอม
สำหรับผูใชในการคนหาขอมูลรูปแบบตางๆ

ใหบริการ
การจัดเตรียมความพรอมในการใหบริการตาม

ลักษณะการจัดเกบ็ ซ่ึงสวนใหญเปนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
กำหนดลกัษณะการเขาถงึขอมลู และการจำกดัสทิธิก์ารใช

หองสมุดท่ีเราเขาถึงไดทุกท่ี ทุกเวลา
อยางที่ไดกลาวไปแลววา หากเรารูเทาทันเทคโน-

โลยี และเลอืกนำมาใชอยางเหมาะสม เทคโนโลยสีามารถ
ลดขอจำกัดในการใหบริการในเรื่องเวลาและสถานท่ีได
เพราะความตองการในการใชขอมูลมีอยูตลอดเวลา จะดี
แคไหน ถาหองสมุดก็มีความพรอมที่จะใหบริการตลอด
เวลาน้ันดวยเชนเดยีวกัน ดงัน้ี หองสมุดทีม่เีทคโนโลยีเปน
ตัวชวยในการสนับสนุนการใหบริการ จะมีความไดเปรียบ
หองสมุดรูปแบบเดิม ที่แคเปดตอนเชาและปดลงใน
ตอนเย็น และยังสามารถเขาถึงผูใชไดมากขึ้นกวาเดิม
น่ันหมายถึง เปนการลงทุนที่คุมคามากยิ่งขึ้น

วิวัฒนาการของการเขาถึงขอมูลจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน เริ่มจากการคนหาหนังสืออานตัวเลม ตอมา
มีการใชคอมพิวเตอรในการหาขอมูลผานระบบเครือขาย
จนในปจจุบัน ขอมูลลอยอยูในอากาศ คนสามารถเอาส่ิง
ที่ใกลตัวท่ีสุดอยางเชนโทรศัพทมือถือ ดึงขอมูลไดทุกที่ที่
เขาตองการ และนับวันย่ิงจะไดรบัความนิยมมากขึน้เรือ่ยๆ
หากหองสมุดยังคงตั้งอยูที่เดิม รอใหคนเดินเขาไปหา
ก็จะย่ิงทำใหหางไกลจากผูใชมากขึ้นไปทุกที อาจจะดู
เหมอืน เปนเรือ่งทีน่าเหน่ือยใจท่ีตองว่ิงตามเทคโนโลย ีแต
หากเปลี่ยนมุมมองวา ส่ิงที่เราตองการคือการใหผูใช
สามารถใชขอมูลไดตลอดเวลา เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ในการใหบริการละ นาจะทำใหเขาใจไดงายข้ึน หองสมุด
ไมจำเปนตองเปล่ียนแปลงตัวเอง ตามเทคโนโลยีทกุอยาง
ที่เกิดขึ้น เพียงแตควรพิจารณาวา เทคโนโลยีใดมีผล
ทำใหสังคม และพฤติกรรมการใชงานของคนเปล่ียนไป
จากเดิมและคาดการณวา ชองทางใดจะสามารถติดตอ
ส่ือสารกับผูใชไดมากที่สุด

ปจจุบันเราจึงไดเห็นบางหองสมุดสามารถให
บริการไดตลอดเวลา และติดตามผูใชบริการไปไดทุกที
ไมวาจะเปนบนเว็บไซต เครอืขายสังคม (Social Network)
โทรศัพทมือถือ Instant Messaging หรือแมกระทั่งการ
แทรกตัวอยูในโปรแกรมตางๆ ที่ผูใชใชงานอยูเปนประจำ
เพียงเพื่อใหพรอมในการใหบริการอยูเสมอ ซ่ึงน่ันอาจจะ
ทำใหเกดิความประทบัใจใหแกผใูชบรกิาร และการกลบัมา
นึกถึงหองสมุดเปนแหลงขอมูลลำดับแรกๆ อีกครั้ง
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แลกเปลีย่นเรยีนรเูปนสวนหน่ึงของการจดัการ
ความร ู(Knowledge Management)  ซ่ึงเปน

การแลกเปลีย่นเรียนรดูวยเว็บบลอ็ก
(Weblog) ของบรรณารกัษ

สิรพิร ทวิะสิงห*

วิธีหนึ่งในการพัฒนาองคความรู ที่มีทั้งวิธีที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ สามารถทำไดหลายวิธ ีเชน การเรยีนรู
จากประสบการณของตนเองในอดีต การเรียนรูจาก
ประสบการณของผูอ่ืน การประชุม การฝกอบรม การ
เสวนาวิชาการ การศกึษาดูงาน การแบงปนความร ู ฯลฯ
ทั้งน้ีเพื่อใหความรูที่ปรากฏอยูอยางชัดแจง (Explicit
Knowledge) และความรูที่ไมปรากฏชัดแจง (Tacit
Knowledge) เกิดการกระจายจากบุคคลใหทั่วทั้งองคกร
ซ่ึงนับเปนการสรางทนุมนุษย และทนุทางปญญา เปนการ
พฒันาองคกรสคูวามเปนเลิศ (ยทุธนา แซเตยีว, 2548)

การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในหองสมุด
จำเปนตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูหลายดาน เชน การ
อบรม การเสวนาวิชาการ  การเผยแพรองคความรูผาน
เว็บ การแลกเปลีย่นเรยีนรผูาน Social Networking เชน
เว็บบล็อก เปนตน วิชาชีพบรรณารักษศาสตรและสาร-
สนเทศศาสตร ซ่ึงเปนวิชาชีพที่มีความรูความสามารถ
เฉพาะดาน ตลอดจนองคความรูในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ
เพื่อใหการดำเนินงานดานบริการ ดานงานเทคนิค และ
ดานงานบริหารดำเนนิไปไดอยางมปีระสิทธภิาพ สามารถ
บูรณาการกบัสาขาวิชาอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของไดอยางมปีระสทิธิ
ภาพ ทัง้น้ีเพือ่ใหหองสมุดสามารถตอบสนอง และรองรบั
ตอการแพรกระจายของสารสนเทศที่มีอยูมากมายใน
รูปแบบตางๆ รวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่หอง
สมุดนำมาใชเพื่อจัดบริการไดตรงตอพฤติกรรมของผูใช
บริการได นำมาซ่ึงความพึงพอใจผูใชบริการหองสมุด
ในท่ีสุด ศาสตรตางๆทีเ่กีย่วของ เชน การถายภาพ  การใช
คอมพิวเตอร และการใชอุปกรณตอพวง การใชภาษา

การ การทำหนาทีเ่ปนบรรณาธิการวารสาร การเปนผสูอน การ
ประชาสัมพันธ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมความ
เสี่ยง การบริหารแนวใหม ฯลฯ ซ่ึงเรื่องราวตางๆ อาจ
จะเปนเรื่องใหม หรือไมไดมีการบรรจุไวในโปรแกรมการ
เรยีนการสอน ดงัน้ัน การแลกเปลีย่นเรยีนรจึูงเปนวิธหีนึง่
ที่ทำใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูมีประสบการณ ชวยใหคำปรึกษาทำใหใชเวลาในการ
เรียนรูการแกปญหาส้ันลง สงผลตอการทำงานมีประ-
สิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่กลาวไวขางตนแลววา การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทำไดหลายวิธี สำหรับบทความนี้จะ
กลาวถึงการนำบล็อก (Blog) มาใชในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาชีพบรรณารักษ

บล็อก (Blog หรือ Weblog) เปนเครื่องมือ
หน่ึงที่จัดเปนประเภทสังคมเครือขายออนไลน (Social
Networking) นับเปนชุมชนทางอินเทอรเน็ตประเภท
หน่ึงที่รับความนิยมในยุคไซเบอร ดวยวาเปนชองทาง
การสื่อสารท่ีผูใหและผูรับสามารถเลือกเขาไปนำเสนอ
ขอมูล เลือกที่จะอานเรื่องที่ตนเองสนใจ และแสดง
ความคิดเห็นระหวางกันได เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูได
ตามอัธยาศัย มีการเรียงลำดับเน้ือหาตามวันที่ที่นำเสนอ
(Post) สามารถเขาถงึดวยคำสำคัญและ URL ของบล็อก
บล็อกจึงเปนเครื่องมือในการส่ือสารอีกชองทางหน่ึงที่มี
ความสำคญัระดบัตวับุคคล หรอืระดับองคกร (กนัยารัตน
ศรวิีสทยิกลุ, 2551 ; ลักษณา เถาวทพิย, 2550) ตวัอยางเชน

• ประเภทบุคคล  นักเขียนมีบล็อกสำหรับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางแฟนคลับของตนเอง หรือ
บรรณารักษมีบล็อกในการนำเสนอเร่ืองราวท่ีตนเอง
สนใจ เปนตน

* บรรณารักษระดับ 8 (ชำนาญการ) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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• ประเภทองคกร หลายองคกรมีเว็บบล็อก
เพือ่การส่ือสารแลกเปล่ียนเรยีนร ูเชน นิตยสารขวัญเรอืน
มีบล็อก สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู เปน
สมาชิกและไมเปนสมาชิก(http://www. kwanruen.com/
blog/) และหองสมุดหลายแหงมี Blog สำหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เชน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน มี KKU Library Blog ใหบริการที่ http://
libkm.kku.ac.th/kmlib/(ดูรายชื่อ Blog ของหองสมุด
อ่ืนๆ ไดจาก the Blogging Libraries Wiki)

ความสัมพนัธของบลอ็ก (Blog) กับเทคโนโลยีเว็บ
2.0 (Web 2.0)

สำหรับ Web 2.0 เปนคำท่ีไดยินกันแพรหลาย
เพราะเปนยุคของ WWW ทีเ่ปนการทำงานเชิงระบบ เปน
เครื่องมือดิจิตอลท่ีทำใหการสื่อสารจากผู เชื่อมตอ
อินเตอรเนต็สราง แกไขและเผยแพรเนือ้หาไดดวยตนเอง
และแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางกัน ทำใหเกิด
สังคมคอมพวิเตอรขึน้  เครือ่งมือท่ีทำใหเวบ็กลายเปนเว็บ
2.0 เชน Blog, Wiki เปนตน (ทวศีกัดิ ์กออนันตกลู, 2552)

Blog เปนเครื่องมือหน่ึงที่ ใหผู เปนสมาชิก
สามารถเผยแพรขอมูลที่ตองการ ไมวาจะเปนขอความ
(Text) รูปภาพ (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Video file)
รวมถึงขอมูลประเภทเสียงดวย และยังสามารถเชื่อมตอ
(link) กับแหลงสารสนเทศอ่ืนๆ บนอินเตอรเน็ต นอก
จากน้ัน ยังอนุญาตใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการ
แสดงความคิดเห็นของ ซ่ึงตรงกับหลักการของเทคโน-
โลยีเว็บ 2.0

นอกจากน้ัน Michael Stephens  ผูเชี่ยวชาญ
ดาน Library 2.0  ไดใหคำแนะนำสำหรบัการเริม่ตน เปน
หองสมดุ 2.0 โดยการนำเอาเทคโนโลยีเวบ็ 2.0 มาใชกบั
งานหองสมุดน้ันไวในบทความ "5 Suggestions for Up-
grading to Library 2.0 (or Some Easy Steps to Get
Started…Really)" วา... ขัน้แรกคอื Start a  library blog
โดยเริม่จากการมบีล็อกหองสมุดเสยีกอน เพราะวาการทำ
บล็อกถือเปนการแชรความรู แชรความคิด นอกจากน้ี
ยังสามารถสรางชุมชนยอมๆ ไดอีกดวย  และข้ันตอน
ในการสรางหรอืสมัครบลอ็ก ทำไดงายกวาวิธอ่ืีน บทความ
น้ีจึงเปนส่ิงสนับสนุนใหหองสมุดหันมามองบล็อกให
มากขึ้น

ประโยชนของบลอ็ก
ตัวอยางขางตนเปนแคจุดเล็กๆ ของบล็อกแต

เปนส่ิงที่สะทอนใหเห็นถึงประโยชนที่มีตอการประชา-
สัมพันธและชองทางการสื่อสาร ซ่ึงนาจะเปนเครื่องมือ
หนึ่งในการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดีได ดังน้ัน จึงเปนความ
สำคัญอยางยิง่ทีวิ่ชาชีพบรรณารกัษควรจะใชบล็อกใหเกดิ
ประโยชน เพราะบล็อกสามารถนำมาใชประโยชนในดาน
ตางๆ ดังตอไปน้ี

1.  เปนการสรางเครอืขายระหวางบรรณารกัษ
ตางสถาบัน ติดตอส่ือสารกันไดตลอด 24 ช่ัวโมงผาน
ระบบอินเตอรเน็ต

2.  เปนชองทางการแสดงความคดิเหน็และการ
ติดตอส่ือสารของบุคลากรภายในหองสมุดหรือตาง
หองสมุด ใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรูในหัวขอ
หนึง่ๆ ได

3. เปนแหลงความรูที่สามารถแลกเปลี่ยน
เรยีนรรูวมกนั อาจนำมาซ่ึงแนวปฏิบัตทิีด่ ีหรอื Best Prac-
tice ทำใหประหยดัเวลาในการพัฒนาการดำเนินงาน เชน
Blog Jenny Levine's Shifted Librarian ที่นำเสนอ
วิธีในการใหบริการผูใชและการดำเนินงานตางๆ ของ
บรรณารักษ ที่ http://www.theshiftedlibrarain.com
เปนตน

4. เปนชองทางการประชาสัมพันธและการ
ตลาดท่ีมีการใหขอมูลที่เปนประโยชนในชุมชนไซเบอร
ทีส่ามารถส่ือสารกันไดทัง้สองทางระหวางผใูหบรกิารและ
ผูรับบริการ สอดคลองกับเทคโนโลยีเว็บ 2.0

5. เปนการฝกฝนนิสัยการเรียนรูของบุคลากร
หองสมุด สอดคลองกับการพัฒนาองคกรแนวใหม
ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

6. เปนการฝกทักษะดานการใชภาษาเขียน การ
สรุป วิเคราะห และการส่ือสาร ซ่ึงเปนทักษะที่จำเปน
ตอการปฏิบัติงานในแวดวงบรรณารักษ

7. เปนการฝกทักษะดานการใชโปรแกรมคอม-
พวิเตอร เชน การแตงภาพดวยโปรแกรมคอมพวิเตอร การ
Upload ภาพขึ้นบนเว็บ ซ่ึงสามารถพัฒนาทักษะดาน
คอมพิวเตอรของบุคลากรที่นาสนุกมากยิ่งขึ้น
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8.  เปนการเพิม่ชองทางประชาสัมพนัธในชุมชน
ออนไลน ซ่ึงยุคตอไปสมาชิกของชุมชนออนไลน จะมี
จำนวนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น จึงทำใหหองสมุดใชบล็อกเปนชอง
ทางการสื่อสารใหครอบคลุมกลุมบุคคลและพฤติกรรม
ของผูใชบริการไดมากยิ่งข้ึน

9. เปนชองทางการส่ือสารท่ีมีตนทุนถูก

10. เปนการใชขอมูลจากการปฏิบัติงานท่ีอยู
ในรูปตางๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุดเมื่อตองการเผยแพร
ประชาสัมพันธ หรือการแสดงความคิดเห็น

องคประกอบของบลอ็ก
โดยสวนใหญแลวบล็อกมักจะประกอบดวย

องคประกอบตางๆ เหลาน้ี (Bradley, Phil, 2007; Farkas,
Meredith G. 2007) ไดแก

1. ช่ือเรื่อง (Title)

2. สวนของเน้ือหา  (Body) ซ่ึงจะพบวาภาษา
ที่ใชนำเสนอผานบล็อกประเภทบุคคล จะไมนิยมที่ใช
ภาษาราชการหรือท่ีเปนทางการ มกัจะเปนภาษาพูด หรอื
กึ่งทางการ เปนภาษาท่ีแสดงความเปนตัวตน และดึงดูด
ใหมีผูมาติดตามอาน หากเปนบล็อกขององคกร ภาษา
ที่ใชจะเปนทางการมากกวา

3. ทีอ่ยขูองบล็อก (URL) ซ่ึงสามารถใชแจงให
กับผูสนใจอ่ืนๆ ในการติดตามบล็อกได

4. วันที่และเวลาในการนำเสนอ (Post date)

5. สวนแสดงความคิดเห็น (Comments) ซ่ึง
ผูติดตาม และเจาของบล็อกสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันได นอกจากน้ันระหวางผูติดตามดวยกัน ก็
สามารถแสดงคิดเห็นตอกันได เปนการตอยอดความ
คดิเหน็ และทำใหการแลกเปลีย่นเรยีนรกูวางขวางมากข้ึน

6. หมวดของเน้ือหาท่ีนำเสนอ (Category)
เรื่องราวหน่ึงๆ ที่นำเสนออาจกำหนดหมวดไดหลาย
หมวด  โดยหมวดตางๆ เหลาน้ีจะสัมพันธกับคำคนดวย

7. การเชือ่มโยง (Link) ไปยังแหลงสารสนเทศ
อ่ืนๆ บนอินเตอรเน็ต

หองสมุดไดอะไรจากการใชบลอ็ก
1. ไดเครื่องมือในการจัดการความรู  ที่ให

บุคลากรสมัครเปนสมาชิกและนำเสนอเร่ืองราวตางๆ
ทัง้ทีเ่ปนความรทูีเ่หน็ไดชัดเจนและไมชัดเจน ในหัวขอตางๆ
หรือบางทีเรียกวาชุมชนเชน ชุมชนฐานขอมูลอิเล็ก-
ทรอนิกส ชุมชนโสตทัศนวัสดุ ชุมชนวารสาร เปนตน
ซ่ึงบุคลากรหองสมุดคนอ่ืนๆ สามารถไปแลกเปล่ียน
เรยีนรรูวมกนั และนำไปใชประโยชนในเรือ่งทีเ่กีย่วของได
หมายรวมไปถงึบุคลากรทีป่ฏบัิตงิานในแวดวงเดียวกนัดวย

2. หากมีการวิเคราะห ประมวลเรื่องราวตางๆ
ที่ บุคลากรนำเสนอผานบล็อก หองสมุดจะไดขอมูล
เกี่ยวกับแนวคิด องคความรูของหนวยงาน ซ่ึงสามารถ
นำไปประกอบการวางแผนการดำเนินงานดานตางๆ ของ
หองสมุดได

3. สามารถประยกุตใชกบัผใูชบรกิารได  เพราะ
เรื่องราวท่ีนำเสนอน้ันสวนหน่ึงผู ใชสามารถนำไปใช
ประโยชนในการใชหองสมุดและเครื่องมือศึกษา คนควา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปนชองทางการ
ประชาสัมพันธ และเปนชองทางการรับความคิดเห็นจาก
ผูใชบริการ

4. เปนแนวทางในจัดบล็อกเพื่อการแบงปน
ขอมลูในกลมุผใูช เชน การตวิ การอภปิราย (Discussion)
ในหัวขอการศึกษา เปนตน ซ่ึงบทบาทน้ีหองสมุด อาจ
จะตองปรับเปล่ียนไปทำหนาท่ีน้ีใหมากขึ้น หากตองการ
พัฒนาเปนแหลงเรียนรู โดยเปนสวนหน่ึงของ Learning
Common หรือ Information Common
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การใชบลอ็ก (Blog) ในงานหองสมุด
1. เลอืกผใูหบรกิารบล็อกสาธารณะ หรอืพัฒนา

บล็อกข้ึนมาเอง ขณะน้ีนิยมใชโปรแกรม WordPress
สำหรับผูใหบริการบล็อกแบบสาธารณะมีมากมาย เชน
GotoKnow.org, Google Blog Search เปนตน  โดย
สวนใหญบล็อกมกัจะใหบรกิารฟร ีในการเลอืกบล็อกมาใช
ควรคำนงึถงึนโยบายของผใูหบรกิาร ความนาเชือ่ถอืของ
ผใูหบรกิาร ภาพรวมดานเน้ือหา เชน บล็อกของเว็บสนุก
ดอทคอม ฟงแลวคอนขางจะเปนบันเทิง ความสะดวก
ในการติดตอ และความยากงายในการใชงาน

2.   อบรมใหความรเูกีย่วกบัการใชบล็อกบุคลากร
3. กำหนดแนวทางในการใชบ ล็อกให เกิด

ประสิทธภิาพ เชน กำหนดดัชนีช้ีวัดดานการจัดการความรู
ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA) โดยใหบุคลากรนำเสนอเรื่องราวตางๆ อยาง
นอย 1 เรือ่งในรอบการประเมนิ ซ่ึงในสวนน้ีหากมกีารให
รางวัล สำหรับบุคลากรที่บล็อกไดรับความนิยมมากที่สุด
หรือนำเสนอเร่ืองราวมากที่สุด จะเปนการกระตุนและ
สรางขวัญกำลังใจ นอกจากน้ันอาจตองกำหนดขอบเขต
วาใชเกี่ยวกับการนำเสนอองคความรูที่ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานหองสมุดเทาน้ัน หรือสำหรับงานบริการและ
ประชาสัมพันธ เชน หองสมุดสตางค มงคลสุข ทั้งน้ี
ก็ขึ้นอยูกับแนวทางของหองสมุดแตละแหง

4. สรางหัวขอหรือหมวดตางๆ ในการแลก
เปลีย่นเรยีนร ูภาษาของการจัดการความรเูรยีกวา ชุมชน
นักปฏิบัติ (COP-Community of Practice) โดยให
บุคลากรมสีวนรวม ในการกำหนดหวัขอในการเรยีนรขูอง
หองสมุด

5. ใหบุคลากรปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว

6. จากขอ 1 หากใชบรกิารบลอ็กสาธารณะ ควร
ทำการเชื่อมโยงบล็อกเหลาน้ันกับเว็บไซตของหองสมุด
เชน รวบรวมและเชื่อมโยงบล็อกของบุคลากรที่เปน
สมาชิกฟรจีาก GotoKnow เขากับเว็บไซตหองสมุด  และ
กำหนดใหมีการแสดงขอมูลที่มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
อยูเสมอ เพื่อใหผูเปนสมาชิกติดตามความเคลื่อนไหว
ในหัวขอหรือชุมชนตางๆ ไดอยางสะดวก โดยอาศัย
เทคโนโลยีใหม เชน RSS ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่แสดงการ

ปรับปรุง อัพเดทเนื้อหาใหมๆ ที่เพิ่มเขามาในเว็บไซตที่
ตองการ โดยไมตองเสียเวลาเขาเว็บไซตโดยตรงที่เปน
เจาของขอมูลดวยตรง

7. ประเมินผลและนำขอมูลที่ไดไปปรับปรุง
แนวทางการใชบล็อก

ตัวอยางของเว็บบลอ็ก : www.Gotoknow.org
Gotoknow.org หรือ G2K เปนเว็บไซตที่ให

บริการระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรูสำหรับกลุมคน
ทำงานและชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)
ของประเทศไทย เปดใหบรกิารตัง้แตวันที ่27 พฤษภาคม
2548 โดยมีบทบาทในการเปนขุมความรูรวมของไทย อีก
ทั้งยังเปนพ้ืนท่ีเสมือนใหสมาชิกสาขาอาชีพตางๆ มา
รวมตัวกันเพ่ือถายทอดความรูและประสบการณลงใน
ระบบบล็อก สำหรับการบริหารจัดการ GotoKnow.org
น้ัน ในชวง 3 ปแรกของการดำเนินงานไดรบัการสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาระบบ และบริหารจัดการจาก
สถาบันสงเสริม การจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)
อีกทั้งในชวงกอนหมดทุนในปที่ 3 ไดมีการรับเงินบริจาค
จากสมาชิก Gotoknow.org เพ่ือสมทบทุน "กองทุนเพื่อ
การบริหารจัดการ Gotoknow.org/Learners.in.th"  ณ
ปจจุบัน Gotoknow.org ไดรับการสนับสนุนหลักจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซ่ึงเปนทุนสนับสนุนในการพัฒนาระบบและบริหารจัดการ
เปนระยะเวลา 3 ป (http://gotoknow.org/about)
โดยมีวัตถุประสงคในการจัดทำดังน้ี

• เพือ่สงเสรมิ "การแลกเปลีย่นเรยีนร"ู ซ่ึงเปน
กิจกรรมดานการจัดการความรู ดวยการใชงานเว็บบล็อก
(weblog) สกูารเสรมิสรางให "คนไทยมสุีขภาวะท่ียัง่ยนื"
หมายถงึ คนไทยมีความสุขส่ีดาน ไดแก กาย จิต สังคม
และปญญา

•  จัดเตรียมพื้นที่เสมือนและเครื่องมือสำหรับ
"ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)" เพื่อ
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมคนทำงาน
ในสาขาอาชีพตางๆ
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• สนับสนุนการเขียนเรื่องเลาเราพลัง (Story- telling) จากประสบการณและการเรียนรูของผูเขียนเอง
เพือ่ เปนประโยชนใหแกผอูานไดนำไปประยุกตใชหรอืจุดประกายความคดิเพือ่ใหตอยอดความรใูนกิจกรรมการทำงานและ
กิจกรรมอื่นๆ ของผูอานตอไป

• สนับสนุนการใหเกยีรตแิกเจาของความร ู โดย ไมสนับสนุนการ ละเมดิลขิสิทธิง์านเขียน ภาพ เสยีง และ
ส่ือมลัตมิเีดยี โดยทกุวิธ ี ไมวาจะเปนการนำบันทกึ ภาพ เสยีง และส่ือมลัตมิเีดยีใน Gotoknow ไปเขียนหรอืนำเสนอ
ที่อ่ืนโดยอางวาเปนของตนเอง หรือการนำบทความหรือขอความ ภาพ เสียง และส่ือมัลติมีเดียจากท่ีอ่ืนมาเขียนใน
Gotoknow โดยอางวาเปนผูเขียนเองก็ตาม การกระทำเหลาน้ีเรียกวาเปน "การโจรกรรมทาง วรรณกรรม" (Plagia-
rism)

วธีิการใชเวบ็บลอ็ก GotoKnow.org เปนเคร่ืองมือ แลกเปล่ียนเรียนรู
ชุมชนออนไลนทางวิชาชีพบรรณารักษ มีอยูหลายแหงดวยกัน บางแหงมีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ อาจทำให

การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดขึ้นไดไมเต็มที่   บล็อกสัญชาติไทยที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหลากหลายสาขา เขารวมเปน
สมาชิก เพื่อถายทอดความรูตางๆ ใหผูสนใจนำไปใชประโยชนตอไปมีหลายแหงดวยกัน แตที่อยากจะเชิญชวนในชาว
บรรณารักษรวมเปนสมาชิกเพื่อรวมสรางองคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ไดแก บล็อกคนทำงานแลกเปล่ียนเรียนรู
บน www.gotoknow.org

การใช Blog GotoKnow.org เปนเครื่องมือ แลกเปลี่ยนเรียนรูอาจจะเปนเรื่องสวนบุคคล ซ่ึงเปนการเขียน
บันทึกตามอัธยาศัย หรือหองสมุดอาจกำหนดเปนนโยบายใหบุคลากรเขียนองคความรูเพื่อเผยแพร ซ่ึงการเริ่มใชบล็อก
มีขั้นตอนดังน้ี

1. สมคัรเปนสมาชิก ท่ี www.gotoknow.org โดยไมมคีาธรรมเนยีมการสมคัร ผสูมคัรกรอกขอมูลใหครบถวน
โดยเฉพาะสวนท่ีมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับ

สมัครสมาชิก
กรอกขอมูลในสวนตางๆ
ใหครบถวนแลวกดยืนยัน

2. เรียนรูและศึกษาเก่ียวกับ Gotoknow.org  อาจจะเปนการศึกษาจากส่ือบนเว็บไซตในหนาแรกของ
Gotoknow ไดแก เงื่อนไขในการใหบริการ นโยบายสิทธิสวนบุคคล คูมือการใชงานระบบ คำศัพทเกี่ยวกับการใชงาน
หลักการ เขียนบล็อก และการตอบปญหาในการใช หรือจัดหาวิทยากรมาอบรมใหความรู
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3. เร่ิมสรางบล็อก ระบบจะอนุญาตเฉพาะผูที่เปนสมาชิกเทาน้ัน บล็อก (Blog) คือ สมุดบันทึกออนไลนที่
สามารถสรางข้ึนไดตลอดเวลา คนหน่ึงๆ สามารถสรางบล็อกไดหลายบล็อก และควรกำหนดคำสำคัญใหตรงกับ
เน้ือหาของ Blog เพื่อความสะดวกในการสืบคนและนำไปรวมในแพลนเน็ตของผูที่สนใจ

ขั้นตอนการสรางบล็อก เริ่มจาก เลือกคำส่ังจากเมนูของผูที่ login แลวเลือก 1) บล็อกและบันทึก 2)
สรางบล็อกใหม  3)กรอกขอมูลในแบบฟอรมที่ระบบกำหนดให ประกอบดวย

ที่อยูบนอินเทอรเน็ต ใหกำหนดดวยช่ือภาษาอังกฤษ และควรใหส่ือตรงกับเน้ือหาหลักของบล็อก โดย
ปอนคำท่ีกำหนดข้ึนในชองดังภาพดานลาง และใชช่ือน้ีเปน URL ของบล็อกตอไป

ช่ือบล็อก กำหนดเปนภาษาไทยได
คำอธิบายบล็อกเพื่อใหผูอ่ืนเขาใจวัตถุประสงคและเน้ือหาหลักของบล็อกมากข้ึน
คำสำคัญ สวนคำสำคัญน้ันกำหนดไดทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดไดหลายคำเพือ่ใหส่ือถึงเนือ้หา
หลักของบล็อก และใหผูสนใจใชเปนคำคนในการเขาถึง

หมายเหตุ สำหรบับล็อกทีเ่ขยีนข้ึนเพือ่ใชเปนส่ือดานการเรยีนรใูนแวดวงบรรณารกัษ ควรกำหนดคำทีบ่งบอก
ความเปนชุมชนวิชาชีพบรรณารกัษ เชน หองสมุด หองสมุดสถาบันอุดมศกึษา บรรณารกัษ หองสมุดประชาชน MARC21
Web2.0 Pulinet ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนตน

ท่ีอย:ู http://gotoknow.org/blog/
สวนท่ีผู เขียนบล็อกกำหนดข้ึน
หากเปนช่ือท่ีมีการใชแลว ระบบ
จะแจงเพื่อใหกำหนดชื่อใหม

คลกิเมนูของฉนั หรือ
เมนู Login

ระบบจะแสดงเมนูหลัก
ในการทำงานเก่ียวกับ
บลอ็ก บนัทึก แพลนเนต็
และการนำไฟลภาพ
ขึ้นบนระบบ
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4) เขียนบันทึกฉบับแรก บันทึก (Post) คือ
กระดาษสำหรับเขียนบันทึกที่อยูภายในบล็อก กรณีที่มี
บล็อกหลายบล็อก ควรเลือกเขียนบันทกึเน้ือหาใหตรงกบั
เนื้อหาของบล็อกดวย นอกจากน้ันกำหนดคำสำคัญให
ตรงกับเน้ือหาของบันทึก จะทำใหผูที่สนใจเขาถึงเน้ือหา
ท่ีผูเขียนต้ังใจจะเผยแพรและนำไปใชประโยชนไดงาย

การเขยีนบันทกึ ตองเขาสบูล็อกทีส่รางข้ึนไวแลว
เมื่อเริ่มเขียนบันทึก ใหเลือกคำส่ัง เพิ่มบันทึก ซ่ึงระบบ
จะเรียกแบบบันทึกเปลา ที่เปนแบบบันทึกสำเร็จรูปมาให
ผูเขียน พิมพขอมูลที่ตองการ ประกอบดวย  ช่ือบันทึก
หวัขอบันทกึ (ทีส่ามารถเลอืกจากหวัขอทีร่ะบบกำหนดขึน้
14 หัวขอ) ประโยคเดน ที่เปรียบเสมือนสรุปส้ันๆ วา
บันทึกน้ีกลาวถึงเรื่องอะไร  สำหรับการพิมพบันทึกมี
ลักษณะเชนเดียวกับการใช MicrosoftWord ผูเขียน
สามารถเลือกขนาดตัวอักษร สีอักษร เยื้องหรือยอหนา
ไดตามตองการ

เมื่อเจาของบล็อกอยู ในบันทึกแตละฉบับ
สามารถที่จะแกไขเพิ่มเติมขอมูลในบันทึกได จากคำส่ัง
แกไขบันทึก หรือยายบันทึกไปไวบล็อกอ่ืน หรือลบบล็อก
คำส่ังตางๆ เหลาน้ีจะอยูดานบนบันทึกแตละฉบับ เมื่อ
พมิพขอความแลวเสรจ็ ใหกดคำสัง่ ยนืยัน ทีท่ายหนาจอ
บันทึกจะถูกเผยแพรในโลกอินเตอรเน็ตทันที และเขียน
บันทึกฉบับตอไปไดตามที่ใจตองการ

4. การเพ่ิมรูปภาพในบันทึก  ผูเขียนสามารถ
เพิ่มรูปภาพในบันทึก เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีชัดแจงได
โดยนำภาพท่ีมนีามสกุล .JPEG .BMJ  หรอืไฟลภาพตางๆ
โดยตองนำภาพท่ีตองการเพิม่ในบันทกึไปจัดเกบ็ในระบบกอน
วิธีการนำไฟลขึ้นน้ันระบบจะใหผูเขียน Browse หารูปที่
ตองการนำขึน้บนระบบ ซ่ึงนำข้ึนไดไมจำกดัจำนวน  ทำได
2 วิธคีอื

4.1 จากหนาแรก  ใหเลือกใชคำส่ังจากเมนู
ของช่ือผูที่ login แลวเลือก 1)ไฟลอัลบ้ัม 2)นำไฟลขึ้น
ระบบจะให Browse หารปูและนำข้ึนไปไวบนเซอรฟเวอร
ของ GotoKnow

4.2 เมื่ออยูในบันทึก อาจจะเปนบันทึกที่
เขยีนข้ึนใหม หรอือยรูะหวางการแกไขบันทกึ  ใหใชคำส่ัง
"คลิกที่น่ีเพื่อแทรกรูปภาพ" ซ่ึงอยูใตชองบันทึกเนื้อหา
Browse หารปู และคลิกทีแ่ปน "นำไฟลขึน้" เมือ่นำภาพ

ที่ตองการข้ึนบนระบบเรียบรอยแลว (ถายังไมเห็นรูปที่
เอาข้ึนใหกดแปน Refresh) หลังจากน้ันเมื่อตองการ
แทรกภาพ ในตำแหนงใดของบันทกึ ใหยายเคอเซอรไปยัง
ตำแหนงน้ัน และดับเบิลคลิกรูปที่ตองการนำมาแทรก
ปรับขนาดภาพไดตามใจชอบ

5. ตองการรวบรวมบล็อกของผูอื่นท่ีติดตาม
เปนประจำ ใชคำส่ังแพลนเน็ต (Planet) ทีเ่ปรยีบเปนตเูกบ็
สมุดบันทึกออนไลน โดยที่ ใชสำหรับเก็บสมุดบันทึก
(บล็อก) ที่ตองการติดตามอานไวในท่ีเดียวกันหรือเพ่ือ
รวบรวมบล็อกของสมาชิกในชุมชนทีส่นใจในเร่ืองเดียวกนั
ผูทำงานอาชีพเดียวกัน หรือเพื่อนกัน เพื่อใหงายสำหรับ
การติดตามอานเม่ือมีการเขียนบันทึกใหมขึ้น

วิธีการสรางแพลนเน็ตมีดังน้ี จากหนาแรกใช
คำส่ังจากเมนูของผูที่ login แลว  1) เลือกแพลนเน็ต
(รวมบล็อก)  2) คลิกสรางแพลนเน็ตใหมขั้นตอนคลาย-
คลึงกบัวิธกีารสรางบล็อก หากตองการแกไขรายละเอียด
ในแพลนเน็ต จะมคีำส่ังแกไขแพลนเนต็อยดูานขวาสำหรับ
การเขาไปแกไขขอมูล

หลังจากสรางแพลนเน็ตแลว ตองการจะรวบ
รวมบลอ็กของผอ่ืูนท่ีสนใจเขามาในแพลนเน็ต ซ่ึงสามารถ
เพิม่ไดเรือ่ยๆ ไมจำกัดจำนวน โดยเมือ่อานบันทึกของผอ่ืูน
ที่คิดวาตนเองสนใจ จะติดตามอานบล็อกน้ันเปนประจำ
เมื่อเขาไปอานบันทึกนั้นแลว มุมบนดานขวามือจะมี
ขอความวา    "นำบล็อกน้ีเขาแพลนเน็ตของทาน"  เมือ่ใช
เมาสคลิก บล็อกที่เก็บบันทึกนี้จะถูกนำมารวมเขากับ
แพลนเน็ตของผู login ทันที ทำใหการติดตามในครั้ง
ตอไปมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น
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6. การแสดงความคิดเห็นและการแลกเปล่ียน
เรียนร  ูบล็อกจะเกิดประโยชนสูงสุดเมือ่มกีารแลกเปลีย่น
เรยีนร ูและนำความรทูีไ่ดไปใชประโยชนในการดำเนนิงาน
หรือดำเนินชีวิต ซ่ึงเปนวัตถุประสงคหลักของ www.
gotoknow.org  ดังน้ัน เมื่ออานบันทึกของผูอ่ืนและ
ตองการจะแสดงความคิดเห็น สามารถพิมพขอความท่ี
ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรู น้ันลงในชองแสดงความ
คดิเหน็ทายบันทึก เสรจ็แลวกดแปน "บันทึก" ส่ิงทีแ่สดง
ความคดิเหน็น้ันจะปรากฏตอสาธารณะ และระบบจะ E-
mail แจงไปยังเจาของบันทึกใหทราบวา มีผูมาแสดง
ความคิดเห็นไว เพื่อใหเจาของบันทึกไดส่ือสารตอบกลับ

บนบล็อก Gotoknow.org ยังมีคำส่ังอ่ืนๆ ที่
ทำใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูสนุกสนานย่ิงขึ้น ซ่ึงผูสนใจ
สามารถศกึษาไดจากเอกสารแนะนำในหนาแรกของ Goto
know.org

หลกัการเขียนบล็อก
GotoKnow.org แนะนำวิธีการเขียนบล็อก ซ่ึง

เปนแนวทางท่ีด ีทีส่ามารถนำไปใหความรกูบัผเูขยีนบล็อก
ได หลักการเขียนบล็อกมีดังน้ี

1. เมือ่มีขอผิดพลาดใดๆ เกดิข้ึนในบล็อก ไมวา
จะเปนการเขียนบันทึก ขอมูลเจาของบล็อก หรือ ลิงค
ตางๆ ฯลฯ เจาของบล็อกควรแกไขและแจงใหผอูานทราบ
โดยทนัท ีกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงแกไขขอความในบันทกึ
ควรจะรักษาขอความเดิมไว แตจะทำการขีดฆาขอความ
น้ันเสีย แลวแสดงขอความใหมตามขอความเดิมนั้นๆ

2. หามลบทิ้งบันทึกที่ เขียนไวแลวเด็ดขาด
เพราะลิงคที่อยูของบันทึกจะถูกลบออกไปดวย และหาก
มีผูอ่ืนอางอิงงานเขียนช้ินน้ีอยูบางแลว ก็จะไมสามารถ
คลิกมายังลิงคน้ันๆได

3. ไมควรลบขอคิดเห็นของผูอาน ยกเวนเปน
ขอคิดเห็นท่ีไมสุภาพสรางความปนปวนหรือเปน spam

4. ไมควรเขียนอางอิงถึงขอพิพาทความไม
ลงรอยใดๆ กับผูอ่ืน

5. เจาของบล็อกที่เขียนเกี่ยวเน่ืองกับองคกร
ที่ทำงานไมควรเขียนบันทึกใดๆ ที่เปนการละเมิดสัญญา
จางงาน

6. เจาของบล็อกควรนำเสนอและแยกแยะ
ประเด็นระหวางขอเท็จจริง ขอคิดเห็น และขอความ
โฆษณา ใหผูอานไดเขาใจอยางถูกตอง

7. หามนำเสนอขอมูลที่เปนเท็จ

8. หากไมเห็นดวยกับขอคิดเห็นท่ีผูอานเสนอ
มาในบล็อก เจาของบล็อกก็ควรแสดงขอคิดเห็นตอบ
กลบั โดยควรเคารพในขอคิดเหน็ท่ีแตกตางกนั โดยไมนำ
มาเปนเรื่องสวนตัว

9. เมื่อมีการใชขอความบางสวน ภาพ เสียง
และส่ือมัลติมีเดียจากแหลงขอมูลอ่ืน ควรอางอิงแหลง
ที่มาและลิงคที่อยูอยางชัดเจน และไมควรใชขอความ
ทั้งหมดจากแหลงอ่ืนมาใสในบันทึก

10. ควรเนนคุณภาพงานเขียนของทุกบนัทึก เชน
ตรวจสอบการสะกดคำกอนตีพมิพบันทกึนัน้ๆ ลงในบล็อก

11. ควรเขียนบันทึกอยางรอบคอบและถูกตอง

12. ควรตอบอีเมลและขอคิดเห็นท่ีไดรับจาก
ผูอานอยางเหมาะสมและโดยทันที

13. ควรเขียนบล็อกเปนประจำอยางนอย
สัปดาหละหน่ึงครั้ง

นอกจากน้ีผู เขียนยังเห็นวาหลักการเขียนที่
ทำใหบล็อกนาสนใจเพ่ิมขึ้นคือ การใชยอหนาเพ่ือแสดง
ใหเห็นความสำคัญของเนื้อหา การเนนสีตัวอักษรที่
ตองการแสดงถึงความแตกตาง  รวมถึงการใชรูปภาพ
วิดีโอคลิป ไฟลเอกสาร ประกอบเพ่ืออธิบายเน้ือหาได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

บลอ็กชมุชนวชิาชพีบรรณารกัษบน Gotoknow.org
มีผู เขียนบล็อก หรือ Blogger หลายคนที่

นำเสนอขอมูลเกี่ยวกับวิชาชีพบรรณารักษ และหองสมุด
ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถใชเปน
แหลงความรูแหลงหนึ่งได หากชุมชนน้ีมีบรรณารักษ
รวมสมัครเปนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น และรวมเขียนบันทึก
องคความรูที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ทั้งที่เปนความรูที่
ปรากฏอยูอยางชัดแจง (Explicit Knowledge) และ
ความรทูีไ่มปรากฏชดัแจง (Tacit Knowledge)  จะทำให
เกิดบล็อกที่เปนแหลงความรูทางดานบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรที่ยิ่งใหญได ตัวอยางบล็อก
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ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบรรณารักษบน GotoKnow เชน
• http://gotoknow.org/blog/library-

librarian เรื่องราวของบรรณารักษกับ
การทำงานหองสมุด

• http://gotoknow.org/blog/j-pulinet
คณะทำงานวารสารขายงานหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค ขายงานหองสมุด
มหาวทิยาลยัสวนภูมภิาค แนะนำวารสารและ
วารสารอิเล็กทรอนิกส

• http://gotoknow.org/blog/cmul
นำเสนอเร่ืองราว ขาวสาร สาระที่เกี่ยวของ
กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม

• http://gotoknow.org/blog/information/
info สารสนเทศคือความรู ที่ทุกคนแสวงหา
ไดดวยตนเอง เปนตน

บล็อกบนระบบบริการอ่ืนๆ
การบริการและประชาสัมพันธของหองสมุด

สตางค มงคลสขุ- http://stanglibrary.wordpress.com/
การนำเสนอเร่ืองราวและขาวใหมๆ  ในแวดวงหองสมุด -
http://www.libraryhub.in.th/ เปนตน

สรปุ
บล็อกเปนเพียงเครื่องมือหน่ึงที่ ใช ในการ

เผยแพรแลกเปลีย่นความร ูทีห่องสมุดสามารถนำไปใชใน
การเผยแพรระหวาง ผูปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงาน หรือผู
ปฏิบัติงานกับผูใชบริการ หรือระหวางผูใชบริการกับผูใช
บรกิารได ท้ังน้ีขึน้อยกูบันโยบายของแตละหองสมดุวาจะ
ประยุกตใชบล็อกใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหองสมุดได
อยางไร แตส่ิงสำคัญที่สุดที่จะทำใหบล็อกเกิดประโยชน
คือ"องคความรู" หรือ "เน้ือหา" ที่นำมาเผยแพรแลก-
เปลี่ยน ดังน้ันในการใชบล็อกหากไมมีเวลาในการเขียน
บันทึกเผยแพร แคการติดตามอานบันทึกนั้น ก็ไดความรู
มากขึน้ รวมถงึการอานความคิดเหน็ท่ีมผีมูาฝากไวในสวน
ของการแสดงความคิดเห็น  ก็จะไดองคความรู แนวคิด
มิติที่แตกตาง นับเปนการพัฒนาความคิด พัฒนางาน
พัฒนาตนไดอยางดี น่ันมองเพียงใน "ฐานะผูรับ" แต
บล็อกจะเปนประโยชนมากขึ้น องคความรูจะกวางขวาง
ขึน้และมมีติมิากขึน้หากสมาชกิทกุคนพรอมทีจ่ะเปน "ผใูห"
โดยเขยีนบันทกึเรือ่งราวประสบการณใหมๆ  เพือ่ใหสมาชิก
คนอ่ืนและผสูนใจไดตดิตาม เพราะหองสมุด 2.0 เริม่ดวย
การ Start a library blog  และบล็อกของหองสมดุจะ
สำเร็จไดดวยความรวมมือของบุคลากรทุกคน
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บทคัดยอ
พฒันาการเทคโนโลยีมอืถือไดเริม่เกดิขึน้ราวป พ.ศ.

2522 นำมาสูการเปลี่ยนแปลงและแพรหลายในประเทศ
ตางๆ อยางรวดเร็ว ระบบโทรศัพทมือถือในยุคแรกหรือ
1G เปนระบบส่ือสารไรสายที่รองรับบริการดานเสียง
(Analog) ตอมาไดพฒันาเขาสยูคุที ่ 2 หรอื 2G เปนการ
ส่ือสารไรสายดวยดิจิทลั (Digital) โดยเพิม่คณุภาพเสียง
ความสามารถในการรับ/สงขอมูล เพลง และรูปดิทิทัล
เปนยุคที่โทรศัพทมือถือมีการแขงขันสูง ทำใหระบบ
ส่ือสารในยุคที ่3  หรอื 3G  ระบบเครอืขายไรสาย (Wire-
less)  ซ่ึงเปนการรวมตวัของโทรศพัทมอืถือ  PDA  และ
Mobile Office เปนการตอบสนองความตองการที่หลาก
หลายของผใูช ซ่ึงเปนเทคโนโลยีทีเ่ปล่ียนแปลงวิถชีีวิตเรา
อยางส้ินเชิง

Abstract
The development of mobile phone technol-

ogy has been evolved since 1979 and it brought
about changes and widespread to many countries.
The first mobile phone system or so called 1G
was the wireless communication system devel-
oped for analog service. In the second phase or
known as 2G, it was digital wireless communica-
tion with voice quality added. Its capacity was
able to send and receive data, song and digital
camera. In this era, the competition of mobile
phone was so high that the 3G has been devel-
oped to wireless network system integrated PDA
mobile phone and mobile office together in order
to respond the multi needs of 3G users. In sum,
3G has become a technology that totally changed
our life.

Keywords: 3G, Mobile Phone, Internet,
Mobile Office, Innovation,
Technology Information.

มารจูกั 3G เทคโนโลยีเปลีย่นชีวิต
Knowing 3G Technology
Change Our Life

สจิุตร สวุภาพ*

* รองผูอำนวยการ  สวนเครือขายความรู  ฝายพัฒนาความรูผูลงทุน ตลาดทรัพยแหงประเทศไทย
ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพและประธานชมรมหองสมุดเฉพาะ สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย
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1. บทนำ
ในบรรดาเทคโนโลยีนอกจากคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตแลว  โทรศพัทมอืถือยังเปนหน่ึงในเทคโนโลยี
ส่ือสารท่ีเปนเครื่องมือสำคัญที่จะเปล่ียนแปลงชีวิตอยาง
มาก หากจะมองยอนกลับไปในชวง 10  ปทีผ่านมาจะเห็น
ภาพไดชัดเจนข้ึน จากมือถือในยุคแรกที่รูปรางคลาย
กระตกิน้ำแตไมสามารถทำอะไรไดมากเมือ่เทยีบกบัมอืถือ
ในยุคน้ี

ปจจุบันอัตราการเติบโตของผูใชโทรศัพทมือถือ
พุงสูงขึ้นเกือบเทาตัว มือถือกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิต
คนไทยกวาครึ่งหนึ่งของประเทศ เมื่อเทียบกับคอม-
พวิเตอรและอินเทอรเน็ต โดยสถิตริะบวุาจากป 2547-2550
มีอัตราเติบโตสูงขึ้นเปน 2 เทา และยังมีแนวโนมที่จะ
เติบโตอยางตอเน่ือง

ที่ผานมามีการสำรวจพบวา คนไทยมีอัตราการใช
โทรศพัทมอืถือเปนที ่2 ของประชากรในอาเซียน รองจาก
สิงคโปร  โดยมผีใูชมอืถือเฉล่ีย  2 เครือ่ง 2 ซิมการดเพิม่
มากขึ้น แมวาอัตราการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือ
บรอดแบนดของประเทศไทยยังต่ำกวาประเทศอื่น แต
สถิติการใชโทรศัพทมือถือของคนไทยตองยอมรับวา
คอนขางสูงมาก

นักวิเคราะหหลายคายมองวาปจจัยหนึ่งมาจาก
การแขงขันที่ดุเดือดของผูใหบริการโทรศัพทของประเทศ
ไมวาจะเปนคาย AIS, DTAC หรอื TRUE MOVE ทีต่าง
พยายามโปรโมช่ันรูปแบบตางๆ อาทิ แบบรายเดือน
เติมเงิน ในชวงระยะเวลาท่ีผานมา

จากมือถือในยุค  2G  ทีก่าวไปสยูคุ 3G ทีม่กีารพดู
ถึงกันมาก ซ่ึงประสิทธิภาพ 3G คือการรับสงขอมูลทั้ง
เสยีงและภาพทีม่คีณุภาพมากขึน้ ดวยกำลังสงถงึ 2 ลาน
กิโลบิท/วินาที  ทำใหการสื่อสารจากจุดเริ่มตนของ
โทรศัพทมือถือที่เปนเพียงเครื่องมือส่ือสาร กลายมาเปน
เครือ่งมือในการเขาถึงขอมลูชวยในการทำงาน และเขามา
เปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้นในเร็วๆ น้ี

2. เทคโนโลยี 3G คลืน่ลกูท่ีสาม
3G หรอื Third Generation เปนเทคโนโลยีการ

ส่ือสารในยุคที ่ 3 โดยอุปกรณการสือ่สารจะเปนแบบผสม
ผสานท่ีนำเสนอขอมลู และเทคโนโลยสีมยัใหมเขาดวยกนั
เชน โทรศัพทมือถือ กลองถายรูป Walkman คอม-
พวิเตอรแบบพกพา (PDA)  และอินเทอรเน็ต

3G เปนเทคโนโลยีทีม่กีารพฒันาตอเน่ืองจากยุคที่
2 ซ่ึงเปนยุคทีม่กีารใหบรกิารระบบเสยีงและการสงขอมลู
ซ่ึงมีขอจำกัดบางประการ ดังน้ันการพัฒนาของ 3G ซ่ึง
เปนเทคโนโลยีใหม ที่ทำใหการบริการขอมูลในรูปแบบ
ตางๆ  สามารถสงผานขอมูลในระบบไรสายดวยอัตรา
ความเรว็ท่ีสูงขึน้ สะดวก รวดเรว็ และงายตอการใชงาน

3. ลกัษณะการทำงานของ 3G
เทคโนโลยี 3G จะมีชองสัญญาณความถี่ และ

ความจุในการรบัสงขอมลูทีม่ากกวา  จึงทำใหประสทิธภิาพ
ในการรับสงขอมูลในรูปแบบตางๆ อีกทั้งระบบเสียงก็ดี
ขึน้ สามารถใชบรกิารขอมลูทีเ่ปนรปูภาพ เสยีงทีส่มบรูณ
แบบ เชน บรกิารสงแฟกซ โทรศพัทตางประเทศ รบั-สง
ขอความที่มีขนาดใหญ การประชุมทางไกลผานหนาจอ
อุปกรณส่ือสาร การรวมทัง้การใชบรกิารขอมลูตางๆ เชน
ขาวเกาะตดิสถานการณ  ขาวบันเทงิ  ขอมลูดานการเงนิ
ขอมูลดาวนโหลดเพลง และการชมภาพยนตรแบบสั้นๆ

คุณสมบัติหลักของ 3G คือ มีการเชื่อมตอกับ
ระบบเครือขายของ 3G ตลอดเวลาท่ีเราเปดเครื่อง
โทรศพัท  (always on) น่ันคือ ไมจำเปนตองตอเครือ่ง
โทรศัพทเขาเครือขาย และทำการติดตอทุกครั้ง เพื่อใช
บรกิารรบัสงขอมลู  ซ่ึงการเสยีคาบรกิารแบบนีจ้ะเกดิ เมือ่
มกีารเรยีกใชขอมลูผานเครอืขายเทาน้ัน  โดยจะตางจาก
ระบบท่ัวไปท่ีจะเสียคาบริการตั้งแตเราเริ่มทำ
การติดตอเขาไปในระบเครือขาย (login)
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4. เทคโนโลยี 3G เปล่ียนชีวติเราอยางไร
การติดตอส่ือสารในปจจุบันชวยทำใหชีวิตเรา

สะดวก  รวดเรว็ และรปูแบบใหมๆ   ในการศกึษาคนควา
การดูหนัง ฟงเพลง การเลนเกมตางๆ เปนไปอยาง
สะดวก กาวหนา สามารถทำกิจกรรมตางๆ ไดสะดวก
มากขึ้น  เนื่องจากระบบ 3G สามารถใหบริการระบบ
เสียงและรูปภาพ เชน หนาจอแสดงภาพสี เครื่องเลน/
ฟงเพลงจาก mp3  เครือ่งเลนวีดโีอ   การดาวนโหลดเกม,
การแสดงรูปภาพกราฟฟก และการแสดงแผนที่ตั้งและ
คนหาตำแหนงตางๆ ทำใหการสื่อสารเปนแบบ Inter
active ที่สนุกและสมจริงมากขึ้น

3G ชวยให ชี วิตประจำวันสะดวกสบายและ
คลองตัวข้ึน โดยโทรศัพทเคลื่อนท่ีเปรียบเสมือนคอม-
พวิเตอรแบบพกพา (PDA) วิทยสุวนตัว และแมแตกลอง
ถายรปู ผใูชสามารถเชค็ขอมลูใน accountสวนตัว เพือ่ใช
บริการตางๆ ผานโทรศัพทเคลื่อนท่ี เชน self-care
(ตรวจสอบคาใชบรกิาร)  แกไขขอมูลสวนตัว รวมทัง้การใช
บริการขอมูลตางๆ เชน ขาวเกาะติดสถานการณ  ขาว
บันเทิง  ขอมูลดานการเงิน ขอมูลการทองเที่ยว และ
ตาราง นัดหมายสวนตัวตลอดเวลา "Always On"

5. บทบาทของ 3G กับชวีติประจำวัน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

(กทช.) ไดกำหนดวิธสีรรหาความถี ่3G ในวันที ่5 ก.พ. 2552
และคาดวาจะสามารถออกใบอนุญาตสำหรับการ
ประกอบกิจการไดภายในกลางป 2552 หลังจากน้ันคงมี
การลงทนุจากผใูหบรกิาร (Operators) ตางๆ ทัง้ในระบบ
AIS, DTAC และ TRUEMOVE

นายสรรคชัย เตียวประเสริฐกุล หัวหนาคณะ
ผูบริหารดานการตลาด แหงคาย AIS  มองวาลักษณะ
การใชบริการของคนไทยสวนใหญจะเนนดานเสียง ใน
ขณะท่ีการสื่อสารดานขอมูลผานมือถืออยูในอัตราที่
คอนขางต่ำ เน่ืองจากติดปญหาในเร่ืองความเร็วในการ
รบัสงขอมลูแตในอนาคต เมือ่มเีทคโนโลยี 3G การบรโิภค
ขอมูลผานโทรศัพทมือถือจะเพ่ิมอยางแนนอน

ดร .อธิป อัศวานันท ผูชวยผูอำนวยการฝาย
กลยุทธและนวัตกรรมแหงคายทรูมูฟ มองวาการทำ
เทคโนโลยี 3G ในประเทศไทยไมใชเรื่องของโครงขาย
เพยีงอยางเดยีว  แตขึน้อยกูบัการพฒันาโปรแกรมในการ
ใชงานดานขอมูล ตลอดจนเคร่ืองมือหรืออุปกรณที่
รองรับการใชงานเทคโนโลยี 3G จะชวยผลักดันใหเกิด
บรกิารใหมๆ  บนมอืถือ เชน การชำระเงนิผานมือถอื การ
พัฒนาแอพพลิเคชั่นใหมๆ เพื่อรองรับความตองการใช
งานในรูปแบบที่หลากหลายและซับซอนย่ิงขึ้น

นายรอรไวอิก แอนเดรสเซน ประธานเจาหนาที่
บริหารสายงานกลยุทธและแผนธุรกิจแหงคาย DTAC
มองวาบรษัิทฯ มคีวามพรอมทีจ่ะใหบรกิารระบบ 3G บน
คล่ืนเดิมที่ 850 เมกะเฮิรต ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ 2 ปจจัย คือ
ความรวดเร็วในการออกใบอนุญาตของ กทช. และพื้นท่ี
สัญญา 3G ครอบคลุม

ดังน้ัน คงเปนเรื่องท่ีนาต่ืนเตนไมนอยสำหรับ
บานเราที่จะมี 3G ที่จะทำใหชีวิตของเราจะเปล่ียนไป
อยางไรบาง เหตุการณจำลองท่ียกตัวอยางมาดังน้ี

เหตุการณท่ี 1:
ผูบริหารบริษัทแหงหน่ึงกำลังเดินทาง เพื่อจะ

นำเสนอโครงการใหแกลูกคา แตบังเอิญนึกไดวาไดลืมเอา
ไฟลซ่ึงอยูในโนตบุคที่ทำงาน  ประกอบกับเวลาก็ไมทันท่ี
จะเดินทางกลับไปเอาไฟลขอมูลจากท่ีทำงาน  ดังน้ันจึง
ใชโทรศพัท 3G และใหเพือ่นท่ีทำงานสงไฟลมายงัโทรศพัท
ไดทันที กอนท่ีจะทำการสงผานไฟลไปยังโนตบุค เพื่อ
นำเสนอโครงการไดอยางทันเวลา
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เหตุการณท่ี 2:
ขณะทีเ่ราเดนิเลนอยสูวนสาธารณะ และนึกขึน้ได

วาจะตองซ้ือของขวัญวันเกิดใหเพื่อนสนิท จึงหาที่น่ังแลว
ใชมือถือ 3G เขาอินเทอรเน็ต เพื่อคนหาของขวัญที่
ตองการและคิดวาจะถูกใจเพื่อน พบวามีกระเปาสะพาย
สวยๆ รนุใหมขายท่ีรานแหงหนึง่  ตอมาไดใชแผนท่ีเพือ่หา
ตำแหนงของรานวาอยูที่ไหน ถนนอะไร จะเดินทางจาก
ที่ตนอยูไปอยางไร และกอนท่ีเราจะซ้ือ จะถายรูปแลว
สงไปใหดเูพือ่ยืนยันวาใชขนาด  รปูแบบ  และสทีีต่องการ

เหตุการณท่ี 3:
คุณพอไปเท่ียวยุโรป  และสงรปูภาพทีถ่ายอยหูนา

หอไอเฟลมาใหดู เราสามารถอัปโหลดภาพตางๆ ในแต
ละวันไปยังเวบ็ไซตสวนตัว  แลวอีเมลไปบอกเพือ่นใหเขา
ไปดูรูปทางอินเทอรเน็ต หรืออาจใชบริการพิเศษในการ
สงรูปมายังรานท่ีรับอัดรูปในเมืองไทยแลวสงทางไปรษ-
ณียไปใหถึงบานภายใน 24 ชม. ซ่ึงทั้งหมดนี้ทำไดโดย
โทรศพัทมอืถือ 3G ทีท่านใชอยู

เหตุการณท่ี 4:
      ในวันเสารอาทิตยทีแ่สนจะวนุวายสำหรับกจิกรรม
ตางๆ ในครอบครัว แมบาน จะตองไปซ้ือของท่ีหางสรรพ-
สินคา  แลวจะตองรบีกลับมาพาลูกไปเรยีนพิเศษ ซ่ึงเวลา
คอนขางจำกัดเนือ่งจากตองรอคิวเพือ่กดเงนิจากตเูอทเีอ็ม
สำหรับไปจายคาของใชตางๆ แตที่จุด Check-out เธอ
สามารถจายผานโทรศัพท 3G โดยใชบริการหักจากบัญชี
และมีขอความยืนยันการจาย และรายงานจำนวนเงิน
คงเหลืออยูในบัญชีไดทันที

เหตุการณท่ี 5:
การสงขอความส้ันๆ จำเปนตองคียขอมูลผานปุม

ตางๆ บนมือถือ ถาเปนภาษาไทยท่ีมีอักษรและสระ
มากมาย หลายคนอาจไมสะดวก ตองใชเวลาเปนหลาย
นาที แตในโทรศัพทรุนใหม 3G จะมีฟงกช่ันไวทบอรด
ที่สามารถเขียนตัวหนังสือ หรืออาจเปนภาพตางๆ ดวย
ลายมือเราเอง ซ่ึงจะชวยประหยัดเวลาไปไมนอย เชน
ขณะที่กำลังโทรศัพทคุยแบบเห็นหนา เพื่อนท่ีมาจากตาง
ประเทศและกำลังหลงทางอยู เราอาจใหเขาหันมือถือไป
รอบๆ เพื่อจะไดรูวาตอนน้ีอยูตรงไหน หลังจากนั้นเพื่อ
ใหอธิบายไดงายข้ึน ซ่ึงอาจเขียนแผนท่ีดวยฟงก ช่ัน
ไวทบอรด แลวสงใหเพื่อนรับรองวาไมหลงทางแน

เหตุการณท่ี 6:
ชวงเทศกาลสงกรานต ตองพาครอบครัวไปหา

คุณปูคุณยาท่ีตางจังหวัด และตองอยูหลายวัน บางคร้ัง
ก็เปนหวงบานท่ีกรุงเทพ เน่ืองจากชวงน้ีคนตกงานเยอะ
ขโมยคอนขางชุม จึงตดิกลองผานเน็ตเวริก (IP camera)
ที่มีฟงกช่ันจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัติที่หลังบานและ
หนาบาน ซ่ึงกลองชนิดน้ีสามารถสงภาพทีจั่บได เมือ่มีการ
เคลื่อนไหวผานบรอดแบนดอินเทอรเน็ต (ADSL) ที่ใช
บรกิารอยทูีบ่านมายังมอืถือ 3G ของเราไดโดยตรง หรอื
สังเกตการณตางๆ โดยเขาไปท่ี Dynamic IP Address
ที่เราตั้งไวผานมือถือไดเหมือนกัน ทำใหเรารูสึกสบายใจ
มากขึ้นท่ีคอยติดตามเหตุการณที่บานได

เหตุการณท่ี 7:
นักทองเที่ยวคนหน่ึง พลาดเครื่องบินทำใหตอง

รออีกหลายช่ัวโมงจึงจะมีเทีย่วตอไป  เขาหาทีเ่หมาะๆ แลว
เอามอืถือ 3G ออกมาเสียบหฟูง แลวทำการเขาใชบรกิาร
อินเทอรเนตเพื่อฟงเพลงออนไลน ตอมาหาเพื่อนท่ีกำลัง
ออนไลนอยู เพื่อชวนมาเลนหมากรุกขามทวีป ผานทาง
หนาจอโทรศัพท

เหตุการณท่ี 8:
   คณุพอกำลังทำงานอยทูีท่ำงาน สวนลูกสาวกำลังซอม
เปยนโนอยูที่บาน และตองการใหคุณพอซ่ึงเปนครูสอน
เปยนโนฟง เพือ่ท่ีจะไดประเมนิวาตนเลนเปนอยางไร สวน
คุณแมกำลังเขาครัว ทำอาหารตามเมนูของคุณพอท่ีสง
ใหทางมือถือ เหตุการณตางๆ เหลาน้ีสามารถติดตอและ
ส่ือสารกันไดตลอดเวลา จะเห็นวาลูกสาวกำลังเลนดนตรี
จริง และคุณพออยูที่ทำงานจริงๆ
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เหตุการณตางๆ เหลาน้ีเปนตัวอยางที่ยกมา เพื่อ
ชวยใหนึกถึงภาพตางๆ ไดงายข้ึน การปรับปรุงระบบ
เครือขายใหเปน 3G จะชวยทำอะไรไดมากมายในชีวิต
ประจำวัน  สามารถทำงานหรอืติดตอส่ือสารไดทกุที ่ ทกุ
เวลา มีรูปแบบหรือบริการใหมๆ ที่จะเกิดขึ้นมาอำนวย
ความสะดวกใหกบัเรา โดยความสามารถของเครอืขาย 3G
ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นท่ีจะมีใชในอนาคตอันใกลน้ี

6. ปจจัยท่ีจะผลกัดันให 3G ประสบความสำเร็จ
1. การใหความร ูความเขาใจแกตลาด ทัง้ในดาน

เทคโนโลยีและบริการ ใหประชาชนรูจักการใชเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชนสูงสุด (Educate Market)

2. การพัฒนาระบบเครือขายใหมีความพรอม
สามารถรองรับการเชื่อมตอไดครอบคลุมและรวดเร็ว
(Network Availability)

3. การพัฒนาเน้ือหาขอมูลทั้งสาระความรู
ขาวสาร และบันเทิงที่ดึงดูดความสนใจ (Content Pro-
vider)

4. การใหบริการจะตองไมซับซอน และคา
บริการตองไมสูงเกินไป จึงจะผลักดันตลาดได (User
Friendly)

5. รัฐบาลตองสนับสนุนและผลักดัน  โดยให
กฎระเบียบเปดกวาง เอ้ือตอการลงทุนและสงเสริมการ
เขาถึงขอมูลของประชาชน(Government Support)

6. ความแพรหลายและความหลากหลายของ
Terminal หรืออุปกรณส่ือสาร (Handset) เชน มีทุก
ระดับราคา มีหลายรุนใหเลือก คนทั่วไปสามารถซ้ือได
คณุภาพดี ราคาถกู (Affordable, Accessible)

7.  บทสรปุ
เทคโนโลยี  3G ไมใชจุดหมายปลายทาง แตเปน

เสนทางแหงการพัฒนาเทคโนโลยี ซ่ึงไมไดหมายความวา
"ดกีวา" แตสามารถรองรบัการใชงานท่ี "ซับซอนกวา"  ตาม
ยุคสมัย และความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็วนับวาเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาสังคมสาร-
นิเทศ  (Information Society)  เมือ่เทคโนโลยี 3G เขามา
ยอมกระตนุใหมกีารใชงานและ มพีฒันาการไปพรอมๆ กนั
ทั้งระบบภายในประเทศ ระหวางประเทศ ไมวาจะเปน
ดานของผใูห บรกิารระบบเครอืขาย ผใูหบรกิารทัง้ระบบ
โทรศพัทเคล่ือนท่ี ผใูหบรกิารขอมลู ขาวสาร สาระบันเทิง
ผูผลิตอุปกรณส่ือสาร Supplier และ Vendor เปนตน
นอกจากน้ียังมีขอมูลการวิจัยของธนาคารโลก (World
Bank) พบวา จากปกติทีร่ายไดของประชากรอยทูี ่ 7,200
บาทตอหัว หากอัตราการขยายเครอืขาย การสือ่สารอยทูี่
11% และทกุๆ 1% ทีเ่พิม่ขึน้ทำใหรายไดตอหัวสูงขึน้เทาตัว
เน่ืองจากประชากรเขาสูระบบอินเทอรเน็ตมากขึ้น  มี
ความรูเพิ่มขึ้น ทำใหชวยประกอบอาชีพและมีรายได
เพิ่มขึ้นตามมา

จากท่ีกลาวมาโทรศัพทที่จะมาเปล่ียนแปลงชีวิต
เราวาจะมีทิศทางไปทางใด ในฐานะท่ีเราเปนสวนหน่ึง
ของสังคม ทีจ่ะตองรถูงึรปูแบบการใหบรกิารแตละระบบ
ขณะเดียวกันก็ตองพิจารณาวาเราจำเปนหรือยัง ที่จะใช
เทคโนโลยี 3G เพื่อเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตในตอนน้ี  เรา
ควรมีเวลาตัดสินและเลือกทางที่ดีที่สุดวาคุมคาหรือไม
ที่จะลงทุนซ้ือมือถือในเวลาน้ี
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เอกสารอางอิง

"ทำไมตองเปน 3จี แลวระบบ 2จี ทีเ่ราใชกนัอยตูอนน้ีเปนอยางไร"  กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน. (12 กนัยายน 2551)

"ผบูรโิภค-เอกชน หดืขึน้คอ ออกอาการเอือม..ลนุ 3G." มติชนรายวัน. (17  เมษายน  2552) : 18.

"มองอนาคตทิศทางการพฒันา เทคโน โลยี 3G จะไปทางไหน?" ไทยรัฐ.  (15 ธันวาคม  2549)

เสาวนีย พสิิฐานุสรณ. "อินเทอรเน็ตปฏวัิตธิรุกจิโทรศพัท." นิตยสารผจัูดการ. (มนีาคม 2548)
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ในปจจุบันขอมูลขาวสารมีจำนวนเพ่ิมมากขึน้ ซ่ึง
เอ้ืออำนวยตอการคนควาจากการเพิ่มของขอมูล
ขาวสารทำใหเกิดวิธีการรับขอมูลขาวสารอยาง

เทคโนโลยอัีจฉริยะ (Ubiquitous Technology)
กับยเูลรินนิง่ (Ubiquitous Learning)

นิตยา บุญปรติร*
สมปอง อนเดช**

ใน
กวางขวางผานทางอุปกรณที่รายลอมตวัเราอย ูซ่ึงสามารถ
ใชฟงเสยีง เพิม่แสง เพิม่แรงสัน่สะเทอืน สรางสีสัน หรอื
เคลื่อนท่ีได เหลาน้ีเปนสวนหน่ึงในการปรับตัวเขาหา
ธรรมชาตผิานทางการเชือ่มตอหลายชองทางเขาสหูองเรยีน
อัจฉริยะ ครูและนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางลึกซ้ึง
ยิง่ขึน้ผานทางกระบวนการเรยีนรตูามความเปนจริง  โดย
เชื่อมตอขอมูลขาวสารจากบานและโรงเรียนเขาดวยกัน
การใชอุปกรณบางตัวเพื่อสงเสริมการศึกษามีประโยชน
ในแงของการกระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจมากย่ิงขึ้น
โดยระบบเทคโนโลยอัีจฉรยิะน้ีจะชวยใหนักเรยีนเรยีนรจูาก
การปฏบัิต ิและทลายกำแพงในการติดตอส่ือสารผานทาง
คอมพิวเตอรเพื่อใหนักเรียนมุงมั่นจดจออยูกับงานท่ีไดรับ
มอบหมายมากกวาสนใจสภาพแวดลอมอ่ืนๆ

ดังน้ัน การเพิ่มพูนของขอมูลขาวสารเน่ืองดวย
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบันผลักดันใหมนุษย
ตองหาวิธีใหม เพื่อจัดการกับขอมูลจำนวนมากมาย
มหาศาลที่เกิดขึ้นทุกวัน บางทีมนุษยคงจำเปนตองสราง
อุปกรณหรือโปรแกรมใหมๆเพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับขอมูล
ตองปรับปรุงระบบใหสามารถตอบสนองตอขอมูลที่มา
ใหมไดโดยฉับพลนั และไมตองใหคนมาเกีย่วของแตอยาง
ใด จึงทำใหเกิดระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะข้ึน และระบบน้ี
ทำงานเองโดยอัตโนมัติ ไมตองรอคำส่ังจากใคร

ความหมายของยูบคิวตัิส (Ubiquitous)
ยูบิควิตัส (Ubiquitous) เปนภาษาลาตินมีความ

หมายวา มีอยูในทุกแหงหรืออยูทุกแหงในเวลาเดียวกัน
มารค ไวเซอร (Mark Weiser) แหงศนูยวิจัย Palo Alto
ของบริษัท Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหคำนิยาม
ยูบิควิตัสคอมพิวติง (Ubiquitous Computing) ไววา
หมายถึง กระบวนการบูรณาการ (integrating) คอม-
พิวเตอรเขากับ Physical World อยางไรขอบเขต
(seamlessly) การพัฒนาส่ิงเหลาน้ีทำใหเทคโนโลยีตางๆ
เขามาเก่ียวของกับการดำเนินชีวิตประจำวัน Ubiquitous
Computing รวมถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประเภท
ไมโครโปรเซสเซอร (microprocessors) โทรศพัทเคลือ่นท่ี
(mobile phones) กลองดิจิตอล และอุปกรณอ่ืนๆ  หมาย
ความวาเราสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดทุกหนทุก
แหงในสภาพแวดลอมที่สามารถใชคอมพิวเตอรเชื่อมตอ
กับเครือขาย ไมวาจะอยูในท่ีแหงใดไดเหมือนเปนของ
ตนเอง (โชจิ ฮิตากา, 2545 )

ลกัษณะสำคญัของระบบเทคโนโลยีอจัฉริยะ
(Ubiquitous Technology)

กุญแจสำคัญในการใชระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ
ซ่ึงเชือ่มตอครอบคลุมทกุพืน้ที ่มลัีกษณะสำคญั (Emerg-
ing technology for learning, 2007) ดงัน้ี

1. มีลักษณะเปนระบบเฉพาะ
2. ที่ตั้ง :- ไมวาจะเปนอุปกรณหรือวัตถุก็

สามารถมีที่ตั้งของตนเองไดโดยใชวิธีแตกตางกัน และ
มีระดับความแมนยำท่ีตางกัน เชน ระบบ Wi-Fi
สามารถติดตามสัญญาณไดคอนขางแมนยำ เปนตน

 * นักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
** บรรณารักษ หองสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. ระบบประสาทสัมผัส :- ระบบนี้ใชตาและหู
ในการสัมผัส สรางเครือขายซ่ึงเก็บรวบรวมขอมูลหรือ
กระทั่งมีปฏิกิริยาโตตอบกับขอมูลที่ไดรับระบบการเชื่อม
ตอโดยใชเซ็นเซอรจับ โดยมากแลวมักใชตรวจจับคล่ืน
ความถี ่แรงกดดนั อุณหภมู ิความเร็ว สภาพอากาศ น้ำ
ความเครียด ความชื้น หรือระดับความสูง

4. ประสิทธิภาพในการเช่ือมตอ :- ระบบการ
เชือ่มตอแบบไรสายเปนหวัใจสำคัญในการใชระบบเทคโนโลยี
เชือ่มตออัจฉรยิะ ตวัอยางของเทคโนโลยีอัจฉรยิะ ไดแก
เทคโนโลยีไรสาย 3G เทคโนโลยีอารเอฟไอดี (RFID)
เทคโนโลยีการแสดงผลขอมูลเสมือนจริง เปนตน

ยูบคิวตัิสเลรินน่ิง (Ubiquitous Learning)
ยบิูควิตสัเลิรนน่ิง (Ubiquitous Learning)  หรอื

เรียกสั้นๆ วา U-Learning คือการจัดการเรียนการสอน
หรอืบทเรยีนสำเรจ็รปู (Instruction Package) ทีน่ำเสนอ
เน้ือหาและกิจกรรม การเรียนการสอนผานเทคโนโลยี
เครอืขายทัง้แบบใชสายและไรสาย รวมไปถงึพวกอปุกรณ
ตางๆ ที่ใชในการประมวลผลแบบไรขอบเขต ผูเรียน
สามารถเรียนไดทุกที่และทุกเวลา ที่จริงแลวนาจะมาจาก
คำวา Ubiquitous e-learning แต e- ไดถูกตัดหายไป
เนือ่งจากเปนการเรยีนรทูีเ่ปนสวนหน่ึงของการดำเนินชีวิต
ซ่ึงเกี่ยวพันกับวิธีการเรียนหลากหลายแบบรวมกัน ทั้ง
แบบดั้งเดิมและการใชเทคโนโลยีดานสารสนเทศดวย
(ศยามล นองบุญมาก และไพศักดิ ์ บันลือทรพัย, ม.ป.ป.)

ลกัษณะของยเูลรินน่ิง
ลักษณะสำคัญ 5 ประการซ่ึงบงบอกวาเปน

ยเูลรินน่ิง (Zhang, Jin และ Lin, 2005) ไดแก
1. เน้ือหาในการเรียนมีความทันสมัย
2. สามารถเรียนรูผานทางลักษณะทาทาง

การพดู เน้ือหาขอมูล และผลกระทบ ไมใชเพยีงอุปกรณ
คอมพิวเตอร

3. กระบวนการการเรียนรูไรรอยตอและเปน
สวนตัว

4.  สามารถสื่อสารกับผูอ่ืนไดผานทางเน็ตเวิรค
อุปกรณเชื่อมตอไมยุงยาก

5.   การใหความสนับสนุนดานการส่ือสารสามารถ
พัฒนาตอได

รปูแบบของยูเลรินน่ิง
รูปแบบของยูเลิรนน่ิง ประกอบดวย ศูนยกลาง

เพื่อใหความชวยเหลือในการเรียนรู และผูเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเอง นอกจากน้ียูเลิรนน่ิงยังรวมถึงโมดูล
ประกอบการเรยีน ซ่ึงมอีย ู 3 ประเภท ไดแก

1. โมดลูคอมพวิเตอรเพือ่รองรบัการเรยีน ม ี 2
องคประกอบยอย

• เน้ือหาหลัก
• ระบบจัดการการเรียนรู

2. โมดูลเพื่อใหความชวยเหลือดานการเรียน
3. โมดูลเพื่อใหติดตอกับบุคคลอื่น

ขอด ีและขอจำกัดของ Ubiquitous Learning
มทีัง้ขอดีและขอจำกัดของ ยบิูควิตสั ซ่ึงสามารถ

สรุปไดดังน้ี (ศยามล นองบุญมาก และไพศักดิ์ บันลือ
ทรพัย, ม.ป.ป.)

ขอดขีอง Ubiquitous Learning
1. Adaptive learning เปนการเรียนรูที่ปรับ

วิธกีาร ใหตรงกบัรปูแบบการเรยีนรขูองผเูรยีน การสอน
ที่ปรับใหเขากับผูเรียนทำใหเกิดการเรียนรูไดรวดเร็ว
ประสิทธิภาพสูงและเขาใจไดมากกวา เชน การติดตาม
กิจกรรมการเรียนของผูเรียน การแปรผล และใชขอมูล
ใหมๆ เสริมกระบวนการเรียน

2. Pervasive Learning หรือ Ubiquitous
Learning Environment (ULE) เปนสถานการณการ
เรียนรูแบบ pervasive (omnipresent education or
learning) การเรียนเกิดขึ้นรอบตัวนักเรียน โดยนักเรียน
อาจไมรตูวั ขอมลูไดรวมไวในอุปกรณตางๆ ขอเพียงผเูรยีน
พรอมที่จะเรียน

3. การเชื่อมตอกับเครือขายไมวาผูใชงานจะ
เคลื่อนยายไปยังสถานท่ีตางๆ

4. การใหบริการที่สามารถเปลี่ยนไปตามสถาน-
การณ ทั้งสถานท่ี อุปกรณ ปจจัยทางกายภาพอื่นๆ

5. การบูรณาการ U-learning น้ันทำใหเกิด
ประโยชนตอประสบการณการเรียนแบบกลางแจง (out-
door) และการเรียนภายในอาคาร (indoor) ตัวอยาง
การเรียนกลางแจง ไดแก ในสวนศูนยกลางของเมือง
ในปา สวนการเรียนภายในอาคาร ไดแก ในพิพิธภัณฑ
ศูนยการเรียนรู หองปฏิบัติการ หรือที่บาน
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  UK Equator Interdisciplinary Research Collabo-
ration ประเทศอังกฤษ ไดทำการศึกษา Digital Aug-
mentation เพื่อเช่ือมกระบวนการเรียนรูในสถานท่ีจริง
และการเรียนในหองเรียน โดยเลือกวิชานิเวศวิทยา
สำหรับนักเรียนระดับประถมปลาย ศึกษานิเวศวิทยา
ของปา เครือ่งมอืตางๆ ทีใ่ช เชน PDA กลองสองทางไกล
การถายภาพทางอากาศ คอมพวิเตอร เครือ่งอัดเสยีงและ
กระจายเสียง เครื่องมือติดตามนักเรียนขณะทำการ
ทดลอง ผเูรยีนเก็บขอมูลจริง โดยสงขอมูลทีไ่ดผาน PDA
และกลับมานำเสนอส่ิงทีค่นพบเทยีบกบัขอมูลในหองเรยีน
และพบวาการออกแบบกระบวนการเรียนสามารถทำให
ประสบการณการเรียนรูของผูเรียนกวางข้ึน และเช่ือม
การเรียนในหองเรียนกับชีวิตจริงได

ขอจำกดัของ Ubiquitous Learning
1. ระบบเชื่อมโยงเครือขายเพื่อใหครอบคลุมถึง

ขนาด Ubiquitous  ตองใชการลงทุนสูงมาก
2. จำนวนผใูชบรกิาร และผทูีม่คีวามสามารถใน

การเขาถงึเทคโนโลยดีงักลาว ยงันอย ไมคมุคาการลงทนุ

สรปุ
ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะน้ีเปนความกาวหนา

ของเทคโนโลยีการสื่อสาร เปนความคิดที่จะทำใหการ
เชื่อมตอของเทคโนโลยีและระบบขอมูลเปนไปโดย
ธรรมชาติไมยุงยาก ในการเชื่อมตอระบบน้ีสะทอนให
เห็นความเปล่ียนแปลงดานความสัมพันธระหวางมนุษย
กับเครื่องกลวาเปนไปอยางธรรมชาติยิ่งข้ึนโดยใชพลัง
ในการเช่ือมตอของระบบขอมูลตางๆ

ระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะทำใหผูคนรับขอมูล
ขาวสารและเรียนรูไดอยางท่ัวถึงยิ่งขึ้นโดยไมจำกัด
สถานท่ีและเวลา คาดวาในอนาคตระบบน้ีจะไดรับการ
พัฒนาเพ่ิมเติมเพื่อนำมาใชประโยชนกับงานดานอ่ืนๆ
ไดมากยิ่งขึ้น
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จจุบันจำนวนพนักงานหองสมดุกำลังถกูลดลงอยาง
ตอเน่ืองรวมทัง้ปญหาเกี่ยวกับงบประมาณหองสมดุ

ทุกประเภท ดังน้ันหองสมุดจึงตองพยายามเต็มที่ที่จะ
ตองดำเนินการปฏิบัตหินาทีใ่หมากยิง่ข้ึน โดยใชทรพัยากร
ที่นอยลงเพื่อตอบสนองแนวโนมดังกลาว หองสมุดหลาย
แหงจึงไดทำหนาที่ในการปรับเปล่ียนภาระหนาที่และ
บริการในหลายๆ รูปแบบ ไดแก การเจาะตลาดของผูใช
บริการ การพัฒนาทางเลือกโดยใชเทคโนโลยี (one to
many information solutions) รวมทัง้เพิม่ความสามารถ
ในการบริการตนเองของผูใช การโยกยายสับเปลี่ยน
พนักงาน และการขยายเครือขายงานใหกับบรรณารักษ
มากขึ้น ทามกลางการเปล่ียนแปลงเหลาน้ีมีเพียงสวน
นอยเทาน้ันที่ไดใหความสำคัญกับความคิดริเริ่มในดาน
ของการจัดการเชงิกลยุทธ เชน การประเมนิมลูคาและผล
ตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

นอกเหนือจากงบประมาณของหองสมุดที่ถูก
จำกัดอยู ผูบริหารยังคอยมองหาลูทางโดยใชเงินทุกบาท
ใหเกดิประโยชนสูงสุด ดงัน้ันการจัดการและการนำเสนอ
มูลคาของหองสมุด จึงเปนส่ิงที่คอนขางสำคัญมาก
สำหรบัผบูรหิารหองสมุดเฉพาะทกุทาน ถาพิจารณาในเชิง
กลยุทธผูบริหารหองสมุดกำลังเตรียมความพรอมเพื่อ
เผชิญกบัโอกาสท่ีผบูรหิารระดบัสูง (CFO) จะถามคำถาม
ที่หลีกเลี่ยงไมได อาทิ "เงินท่ีสูบฉีดเขาไปในหองสมุดกอ
ใหเกิดผลตอบแทนอยางไร" โดยเฉพาะหองสมุดที่ตอง
อาศัยงบประมาณจากองคกรเปนหลัก บรรยากาศก็จะ
ตึงเครียดเปนกรณีพิเศษ ถึงแมวาการสนับสนุนงบ-
ประมาณของหองสมุดจากองคกรจะลดลง วิธีน้ีก็เปนวิธี

* Roger Strouse: Demonstrating value and return on investment: the ongoing imperative, Information Outlook,
March 2003, findarticles.com

** Rachot Vejanurug: Sophomore in a College of Industrial Engineering at Purdue University at West Lafayette, IN, USA

ผเูขยีน : Roger Strouse*
ผแูปล :  Rachot Vejanurug**

การจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลคาและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของหองสมดุ

ป ที่พบมากที่สุด ซ่ึงเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนหองสมุด
องคกรทั้งหมดสวนใหญอาศัยงบประมาณจากองคกรเอง
เชนเดยีวกบั 41% ของหองสมุดรฐับาล และ 25% ของ
สถาบันการศึกษา

การประเมินมูลคาเพ่ิมและผลตอบแทน
     การพัฒนาและจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) น้ัน หองสมุดสวนใหญ
ยังเปนจุดที่ถูกละเลยอยู ในแวดวงหองสมุดเฉพาะทั้ง 3
แบบ (ไดแก หองสมุดองคกร หองสมุดสถาบันการศึกษา
หองสมุดของภาครัฐ) หองสมุดของภาครัฐน้ัน จะเปน
ฝายท่ีใหความสำคัญกับการศึกษาในดานผลตอบแทนจาก
การลงุทน (ROI) และการประเมินมูลคาเพิ่มมากที่สุด
ตรงกันขามกันน้ัน หองสมุดสถาบันการศึกษาจะมองเห็น
ความสำคญัของการศึกษาในดานน้ีนอยท่ีสุด โดยรวมแลว
หองสมุดทั้ง 3 ประเภทใหความสำคัญกับการประเมิน
มูลคาและผลตอบแทนนอยเมื่อเทียบกับหนาที่อ่ืนๆ

เปนส่ิงที่ไมใชเรื่องนาอัศจรรยใจเลยท่ีหองสมุด
สถาบันการศึกษาไมยอมเสียเวลากับการประเมินมูลคา
และผลตอบแทนจากการลงทุน ดวยเหตุผลท่ีวาผูบริหาร
สวนใหญมักจะมีความพึงพอใจอยางสูงกับมูลคาของ
หองสมดุ อยางไมเปลีย่นแปลง อยางไรกต็ามเมือ่สถาบัน
การศึกษาเหลาน้ีตองเผชิญกับสภาวะรัดเข็มขัด  ทำให
กลายเปนเรื่องท่ีจำเปนอยางมากกับหองสมุดสถาบัน
การศึกษาที่จะตองขมักเขมนในการนำเสนอการประเมิน
มูลคาเพิ่ม และผลตอบแทนตอผูบริหารทามกลางการ
เปลีย่นแปลงอยางถวนหนาในหองสมุดเฉพาะ โดยเฉพาะ
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ในดานของการจัดหมวดหมูและทำบัตรรายการสำหรับ
งานบริการทีม่ใีหกบัผใูช เชน หนังสืออางอิง  อินเทอรเน็ต
หรือการสนับสนุนและจัดการผาน portal, การใหบริการ
ยมื-คนืหนังสือท่ัวไป การจดัการขอมูล (content)  ฉะน้ัน
แลว การเก็บขอมูลการประเมินคุณคาเหลาน้ันควรจะถูก
เจาะจงลงไปในระดับของแตละสินคาและการบริการของ
หองสมุดเพื่อที่จะชวยในการจัดระดับความสำคัญและ
การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ ซ่ึงแนวคิดดังกลาวน้ี
มีความสำคัญตอหองสมุดเฉพาะทุกประเภท

ในป ค.ศ. 2002 มกีารวิจัย เรือ่ง "การเปล่ียนแปลง
บทบาทของการนำ content ไปใช" โดยไดใหผูเขารวม
การวิจัยเพื่อสรางดัชนีสำหรับเพื่อประเมินและวัดประ-
สิทธิภาพ (standard performance measurement
metrics) และสอบถามถึงการจัดเก็บรวบรวมดัชนี
เหลาน้ันในหองสมุดของตน ผลจากการศึกษาพบวาใน
กลุมของดัชนีที่สามารถวัดเปนปริมาณไดเกี่ยวกับผล
ตอบแทนการลงทุน (ROI) น้ันไมมีตัวไหนเลยท่ีอยู
เหนอืกวาอันดับที ่9  จากดัชนีทีม่กีารสำรวจทัง้หมด (ดชันี
ทีเ่กีย่วของกับการตรวจวัดมลูคาและ ROI มากทีสุ่ดไดแก
ดัชนีเกี่ยวกับการประหยัดงบคาใชจาย เปนการติดตาม
เพื่อดูวาผูใชบริการของหองสมุดไดนำ content ไปใช
อยางไร และดชันี ROI ทีวั่ดเปนปรมิาณได)

ประเดน็ทีน่าเปนหวงทีสุ่ด คอื ดชันีเกีย่วกบั ROI
น้ันถกูจดัเกบ็ในปริมาณทีน่อยมาก สำหรับหองสมดุองคกร
หองสมุดสถาบันการศกึษาและหองสมุดของภาครัฐ ดชันี
ดงักลาวเปนดัชนีทีถ่กูเกบ็รวบรวมนอยครัง้ทีสุ่ด   ซ่ึงแสดง
ใหเห็นวาเปนการจัดการเชิงกลยุทธที่คอนขางผิดหวัง
อยางย่ิง อีกทัง้การผลการวิจัยเกีย่วกับการจัดเกบ็ดชันีเชงิ
มูลคาอ่ืนๆ ยังอยูในเกณฑที่ไมคอยดีมากนัก

ดัชนเีก่ียวกับ ROI ท่ีนาสนใจ
ดชันี ROI ทีม่คีณุคามากทีสุ่ดน้ันจะเปนดัชนีทัง้ใน

รปูของดัชนีเชงิปรมิาณ/จำนวนและดัชนีเชงิคณุภาพ  โดย
ในสวนของดัชนีเชงิปรมิาณน้ันจะประกอบไปดวย จำนวน
เวลาท่ีผูใชหองสมุดไดประหยัดไป (หากมีขอมูลดาน
เงินเดือนเฉล่ียของผูใช ขอมูลน้ีจะสามารถแปรไปเปนใน
รูปของจำนวนเงินท่ีประหยัดลงได) จำนวนเงินท่ีผูใช
สามารถประหยัดไดโดยการใชหองสมุดแทนแหลงขอมูล
อ่ืนๆ และรายไดที่ ไดมาจากความชวยเหลือของตัว
หองสมุดและขอมูลที่หองสมุดใหบริการกับผูใช ดัชนี
เหลาน้ีจะสามารถถูกนำไปใชนำเสนอในเชิงการเงินและ
เพิ่มความกระจางตอผูบริหารโดยตรง

นอกจากน้ี ยงัมดีชันีในเชิงคณุภาพทีส่ามารถนำมา
ใชไดอีก ตวัอยางเชน การทีผ่ใูชอาศัย content และบรกิาร
ที่หองสมุดมีใหในการชวยในการตัดสินใจ ระดับของการ
ชวยตดัสนิใจท่ีหองสมุดใหความชวยเหลอื และมลูคาหรอื
ตนทุนในการใหบริการขอมูลเชิงลึก(professional infor-
mation) ทีม่คีวามลึกซ้ึงเฉพาะดานท่ีสนับสนุนภารกิจหลัก
ขององคกรและแหลงที่มาของขอมูลที่สามารถนำมา
ประยุกตใชอีกได ดัชนีเชิงคุณภาพอีกตัวหน่ึงที่สำคัญน่ัน
เกี่ยวของกับความสำคัญของขอมูลที่หองสมุดบริการที่
ผใูชน้ัน จะไมสามารถเขาถงึขอมลูไดเองโดยไมผานหองสมุด
หากรวมดชันีทัง้ 2 ประเภทแลวน้ัน (เชงิปรมิาณและเชิง
คณุภาพ) เพือ่สราง Value Statement ทีจ่ะใหจุดประสงค
และขอมูลเชิงการเงินท่ีสำคัญกับผูตัดสินใจท่ีเกี่ยวของ

ดัชนีที่จะนำมาใชไดน้ันมีมากมายหลากหลาย จะ
เลือกตัวไหนมาประยุกตใช และน่ันก็ตองข้ึนอยูกับ
ประเพณีและรสนิยมขององคกรและแงมุมความคิดของ
ผูบริหารเอง  อธิการบดีของมหาวิทยาลัยอาจแลเห็น
มูลคาในรูปแบบที่แตกตางกันโดยส้ินเชิงหากเปรียบเทียบ
กับบรรดาผูบริหารบริษัท แมกระทั้งในหมูของบริษัทเอง
แลว แตละหนวยงานก็จะเช่ือใน concept ทีแ่ตกตางกันวา
ดวยอะไรเปนส่ิงแสดงมูลคาหรือผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (ROI) ดังน้ัน ดัชนีที่ถูกคัดสรรควรจะสะทอนให
เหน็วาผบูรหิารหองสมุดแตละแหงน้ันมคีวามรอบรเูกีย่วกบั
ความคิดเห็นของผูบริหารหนวยงานท่ีดูแลแคไหนอยางไร
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ผูบริหารหองสมุด จะตองจับจุดใหไดวาผูบริหาร
ระดับสูงใชอะไรเปนตัววัดและกำหนดมูลคา วิธีหนึ่งที่ทำ
ไดคือการสัมภาษณผูบริหารโดยตรง หรือการจัดประชุม
บอรดผูบริหารที่ดูแลงานหองสมุดโดยตรงก็เปนได อีก
เคล็ดลับอีกประการหนึ่งก็คือการมองหาแผนกท่ีไดรับ
งบประมาณมากที่สุด หรือแผนกที่หนวยงานเห็นคุณคา
มากที่สุดเพื่อท่ีจะวิเคราะหวาแผนกเหลาน้ัน ทำการ
นำเสนอมูลคาของตนอยางไร  ทั้งน้ีกอนท่ีจะทำการเก็บ
ขอมูลอยางเปนทางการ ส่ิงที่สำคัญที่สุดคือควรมั่นใจวา
ขอมูลที่จะทำการเก็บรวบรวมน้ัน จะตองสอดคลองกับ
แนวคิดและจุดประสงคโดยรวมของผูจัดสรรงบประมาณ
ใหหองสมุด

การจัดเก็บขอมูล ROI เชงิรูปธรรม
การทีจ่ะคำนวณ ROI ไดอยางแมนยำน้ัน ตองเริม่

จากความเขาใจในหมูผูใชหรือกลุมเปาหมาย ผูใชทั้งหมด
น้ันควรจะถูกแบงเปนผใูชทีเ่ขามาใชบรกิาร และผใูชทีส่มคัร
สมาชิกไวเฉยๆ อีกทัง้ในกลมุของผใูชทีเ่ขามาใชบรกิารควร
จะมีการเก็บขอมูลดานความถ่ีของการใชบริการของ
พวกเขา สวนหน่ึงของการสำรวจทัง้หมดควรจะถกูพฒันา
เปนพิเศษเพือ่ท่ีจะทำใหผลลัพธทีไ่ดมาน้ัน สามารถอางอิง
ได  หากมกีารสบืไปยังแหลงทีม่าและการสำรวจน้ัน จะได
ถูกนำไปขยายผล เพื่อนำไปประยุกตใชกับหนวยงานตัว
เต็มได

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นที่เกี่ยวของกับกลุมผูใชที่
ตองตระหนักคือการจัดแบงหองสมุดตามหนาที่ตางๆ
และการนำขอมูลไปใชของแตละแผนก ส่ิงเหลาน้ีลวน
มคีวามสำคัญตอการสรางแบบสอบถาม (questionnaire)
ทีจ่ะใชในการสำรวจและการแบงผลการสำรวจเปนหมวดหมู

Questionnaire น้ัน ควรจะถูกนำไปใชเพื่อระบุ
ประโยชนทีไ่ดจากการใชหองสมุดตางๆ ตวัอยางทีพ่บบอย
คอืการประหยดัแรงงานซ่ึงอาจจะประกอบไปดวย จำนวน
เวลาคนหาขอมูลและนำขอมูลมาใชที่ประหยัดลงไป หรือ
จะเปนการประหยัดเวลาในการทำงานเน่ืองจากขอมูลน้ัน
ถูกนำมาใชอยางตรงประเด็นมากกวา เชน การที่ตาม
ปรกติแลวจะใชเวลาถึง 2 อาทิตยในการจัดพอรตการ
ลงทุนใหกับลูกคา แตเมื่อไดใชบริการตางๆ ของทาง
หองสมุดมารวย ระยะเวลาท่ีใชก็ลดลงเหลือเพียง 1
อาทิตย

สวนประโยชนเชิงรูปธรรมอื่นๆ น้ัน อาจจะเปน
การเพิม่ความสามารถในการผลติ (increased productiv-
ity) การพัฒนาคุณภาพ จำนวนยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นและ
"การยนเวลาไปตลาด" (shorter time-to-market) ประโยชน
ที่ผูบริหารจะเขาใจไดงายและเห็นชอบมากท่ีสุดคือผล
ตอบแทนตอบสนองหรือ resulting returns ซ่ึงประกอบ
ไปดวยการลดราคาช้ินสวน การ launch ผลิตภัณฑที่
รวดเร็วข้ึน การลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซากโดยเปลา
ประโยชน  การประหยดัเวลาของพนักงาน หรอืการขาย
ที่อาจเปนไปไมไดหากไมไดใชบริการหรือขอมูลที่ทาง
หองสมุดมใีห   ในเชิงการศกึษาน้ันตัวอยางของประโยชน
เชิงรูปธรรมอาจจะเปนในรูปของการประหยัดงบของส่ือ
การเรียนการสอน  การเขาถึงงานวิจัยโดยนักศึกษาและ
อาจารยที่สะดวกรวดเร็ว และการตีพิมพงานวิจัยที่มี
มากขึน้  เปนตน

คำถามเฉพาะแตละคำถามในการสำรวจเชงิ ROI
น้ัน ก็จะสอดคลองกับดัชนีที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อแสดง
และนำเสนอมูลคาของหองสมุด อยางไรก็ตามคำถาม
พื้นฐานตอไปน้ีเปนแนวทางสำหรับการสำรวจมูลคาของ
หองสมุดองคกร

Benchmarks สำหรบัหองสมุดองคกร
จากฐานขอมูล ที่ไดรวบรวมงานวิจัยทางดานน้ีใน

เดอืนธันวาคม ป 2002 พบวา ROI ของหองสมุดองคกร
น้ันอยูในเกณฑที่ดีมาก ฐานขอมูลเหลาน้ีนอกจากจะมีตัว
ROI เองแลวยังแสดงใหเห็นวิธีการคำนวณ ROI จาก
ขอมูลการสำรวจอีกดวย Benchmark ที่ไดรับความนิยม
มากที่สุดไดแก:

การประหยัดเวลา: $35 ตอการใชหองสมุด
1 คร้ัง
แนวคิด:
• 40% ของผรูวมการสำรวจช้ีวาไดประหยดัเวลา
ผานการใชหองสมุด

• กลุม 40% ที่วาระบุวามีการประหยัดเวลาใน
55% ของการใชหองสมุดทั้งหมด

• คา median ของจำนวนเวลาท่ีประหยัดลงคือ
4 ช่ัวโมง

• เงนิเดอืนของกลมุผใูชโดยเฉล่ียคอื $39.93 ตอ
ช่ัวโมง
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• 4 ช.ม. x 40% x 55% x $39.93 = $35.14
(เม็ดเงินที่ประหยัดไปตอการใชหองสมุด 1 ครั้ง
คำนวณจากเงินเดือน)

การสรางรายได: $777 ตอการใชหองสมุด
1 คร้ัง
แนวคิด:
• 21% ของผูรวมการสำรวจช้ีวาไดสรางรายได
จากการใชความชวยเหลือจากหองสมุด

• กลมุ 21% น้ันระบุวามกีารสรางรายไดใน 37%
ของจำนวนการใชหองสมุดทั้งหมด

• คา median ของรายไดน้ันอยทูี ่ $10,000
• $10,000 x 21% x 37% = $777 (รายไดเฉล่ีย
ที่ไดจากการใชบริการของหองสมุด 1 ครั้ง)

เหลาน้ีเปนตัวอยางของการสรางรายไดจำนวน
มากจากการใชหองสมุดจำนวนนอยครั้ง

การประหยัดเงิน: $42 ตอการใชหองสมุด 1 คร้ัง
แนวคิด:
• 22% พบวา ประหยัดเงินจากการใชหองสมุด
ไมวาจะเปนในรูปของการลดคาใชจายที่
หลีกเลี่ยงได (เชนการใชหนังสือ/ส่ืออ่ืนๆ ของ
หองสมุดแทนที่จะทำการจัดซ้ือเอง) หรือ
ประหยดัคาใชจายในการดำเนนิงาน( หนวยงาน
อาจจะสามารถทำหนาที่ไดอยางคุมคาของ
เงินมากขึ้น โดยอาศัยขอมูลหรือบริการของ
หองสมุด)

• กลมุ 22% ระบวุามกีารประหยดัเงนิใน 48%
ของจำนวนการใชหองสมุดทั้งหมด

• คา median ของจำนวนเงินที่ประหยัดไดน้ัน
คอื $400

• $400 x 22% x 48% = $42 (จำนวนเงินเฉล่ีย
ที่ประหยัดไปดวยการใชบริการของหองสมุด
1 ครัง้)

สาเหตทุีใ่ชคา median หรอืตัวเลขทีอ่ยตูรงกลาง
โดยมอีีก 49.5% ของจำนวนทีส่ำรวจมากกวาและนอยกวา
แทนคา mean หรอืคาเฉล่ียทัว่ไปในการคำนวณ เน่ืองจาก
คา median น้ันมีคุณสมบัติที่conservative มากกวาคา
mean อีกทั้งยังชวยกำจัด outliers หรือขอมูลที่สูง/ต่ำ
เกินความเปนจริงที่บางทีจะพบในการสำรวจเชนน้ีดวย
ถงึแมวิธดีงักลาวจะสงผลใหผลการวิจัยน้ันอยใูนเกณฑทีต่่ำกวา
ความเปนจริง แตก็จะเปนโอกาสใหผูวิจัยเสนอแนะวา
ผลลัพทที่ไดมาน้ัน ยังนอยกวาความเปนจริงอีก ซ่ึงมัก
จะดีกวาผลลัพทที่สูงกวาความเปนจริง

การคำนวณตัวอยางเพื่อนำไปพัฒนาตอ สำหรับ
การสรางผลสรุปมาตรฐานน้ันสามารถทำไดโดยการคูณ
จำนวนการใชหองสมุดสุทธกิบัดชันีตอการใช 1 ครัง้ เชน
ตัวอยาง ในชวงเวลาๆ หน่ึงเพื่อสรางคาในภาพรวมท่ีจะ
แสดงมูลคาของหองสมุด อางอิงขอมูลจากการวิจัย
พบวาบุคคลทัว่ไปใชหองสมุดโดยเฉล่ียประมาณ 35 ครัง้/
ป ผทูีท่ำงานเฉพาะดานใชเวลา 12 ช่ัวโมง/อาทิตยในการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูล

ขอมูล ROI ในรูปของเคร่ืองมือการตลาด
ถึงแมวาการหาเหตุผลในการใชหองสมุดที่มี

น้ำหนักจะทำไดโดยอาศัยขอมลูเชิง ROI ดงัทีก่ลาวมาแลว
งานวิจัยชี้ใหเห็นวาหองสมุดยังคงเปนแหลงขอมูลหลัก
ที่ผูใชใหความสำคัญนอยกวา โดยมีเพียงแค 25% จาก
การสำรวจทั้งหมดที่ใชหองสมุดอยางตอเน่ืองในการหา
ขอมลูสำหรบัอาชีพของพวกเขา อีก 31% อาศัย intranet
ของบริษัท โดยที่อาจจะเปนสวนท่ีหองสมุดใหบริการ
หรือไมก็ได
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เหน็ไดชัดเจนวา ผทูีใ่ชขอมูลของบรษัิทสวนมาก ไมเขาใจประโยชนทีห่องสมุดเอ้ือใหทีจ่ะมตีอ
การรวบรวมขอมลูและงานวิเคราะหตางๆ ผจัูดการหองสมุดเองน้ัน นอกจากท่ีควรจะเกบ็ขอมูลดาน
ROI แลว ยังควรที่จะใหความสำคัญกับการประชาสัมพันธเกี่ยวกับผลตอบแทน ที่จะไดจากการ
มาใชหองสมุดใหกับกลุมผูใชเปาหมายอีกดวย  ซ่ึงบางครั้งผูตอบแบบสอบถามอาจใชบริการของ
หองสมุดโดยที่เจาตัวไมรูตัวเลยก็เปนได เมื่อแบบสอบถามถามวาใชหองสมุดหรือไม พวกเขา
กจ็ะตอบวาไม ถงึแมวาตนจะเปนผทูีใ่ชสินคาและบริการของหองสมุดอยเูปนนิจกต็าม อยางไรก็ตาม
เหตุผลหลักของการไมใชหองสมุดขององคกรสวนใหญน้ันจะเกิดจากความที่ไมรู และไมตระหนักถึง
ประโยชนที่แทจริงของหองสมุด (lack of awareness)

วาดวยหองสมุดเฉพาะ…

ในยุครัดเข็มขัดผูบริหารหองสมุดเฉพาะควรเตรียมความพรอมสำหรับการนำเสนอผล
ตอบแทนจากการลงทุนในแงบวกอยเูสมอ ท้ังน้ีจะตองเก็บขอมูลและวจัิยเพ่ือจัดทำรายงาน ROI
และนำเสนอมูลคากอนท่ีจะสายเกินไป ท่ีสำคัญท่ีสุดคือผูบริหารหองสมุดเฉพาะจะตองมีรายงาน
การวิเคราะหความตองการของผใูช ขอมูลเก่ียวกับความจงรักภกัดีของผใูช (loyalty) และขอมูล
ทางดานผลตอบแทนจากการลงทุน เพือ่ใหมีความพรอมเต็มท่ีในการนำเสนอรายงานเชิงมูลคาท่ีมี
น้ำหนักตอผูบริหารระดับสูง
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บทคัดยอ
Second Life (SL) คือโปรแกรมโลกเสมือนจริง

ที่พัฒนาข้ึนในป 2003 และมีการใชงานอยางกวางขวาง
ปจจุบันมผีใูชงานมากกวา 15 ลานคนท่ัวโลก ลักษณะเดน
ของโปรแกรม SL น้ันคือสถานท่ีหลายแหงใน SL เปน
องคกรที่มีอยูจริงและเปดสาขาใน SL เพื่อใหบริการผูใช
ในดานการศึกษา SL ออกแบบมาใหสามารถสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลแบบหองเรียนเสมือนจริง
ทำใหมีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกประมาณ 300 แหง เปด
สาขาเพ่ือทำการสอนนักศกึษาทางไกลแบบนบัหนวยกติบน
SL โดยนักศึกษาสามารถเขารวมช้ันเรียน พบปะสนทนา
กลุมสืบคนขอมูลในฐานขอมูลหองสมุดได

      ผูวิจัยสนใจศึกษาความคิดเห็นของนิสิตตอแหลง
สารสนเทศบนโปรแกรม Second Life ในดานทรัพยากร
และบริการสารสนเทศ เพื่อนำมาใชในการเรียนการสอน
สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร โดยศกึษา
แบบโครงการนำรองกับนิสิตสาขาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร จำนวน 5 คน เปนการเก็บขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยผูวิจัยมอบหมายใหนิสิตเขาใชหองสมุดและ
ศนูยสารสนเทศใน SL ดวยตนเอง โดยใชระยะเวลาในการ
ทดลอง 3 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา นิสิตมคีวามคดิเหน็
วา SL เปนแหลงสารสนเทศออนไลนทีด่ ีทนัสมัย สามารถ
ส่ือสารกับผใูชอ่ืนได เน้ือหานาสนใจ เชือ่มโยงกับการเรยีน
ในสาขาวิชา ทำใหนิสิตไดรับความรูไปพรอมกับความ
เพลิดเพลิน

คำสำคัญ: แหลงสารสนเทศออนไลน,
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

การใช Second Life
เพื่อการเรียนการสอนทางบรรณารักษศาสตรและ

สารสนเทศศาสตร 
The Use of Second Life for Teaching and Learning

in  Library and Information Science

พชัร พพิธิกุล*

Abstract
The research result shown that students

think SL is a good learning resource and is fun to
use. Students can communicate without an elec-
tronic barrier. Students think if they had more
interesting things to do on computer which related
to study, they would focus more on it.

Second Life(SL) is a 3D virtual world which
was opened to the public in 2003 and has grown
explosively to more than 15 millions of users
from around the world. There is likely virtual
representation of environment that one finds in
the real world. For education, SL provides a plat-
form for interactive experiences that bring a new
dimension to learning, an active education commu-
nity. More than 300 universities and colleges around
the world have set up virtual campuses where
students can meet, attend classes and create content
together. The platform of learning resources in SL
is interesting. With the 3D environment, students
can create their avatar, explore the learning resources,
search online databases, and gain experiences.

The researcher was interested in studying
the opinion of the students toward Second Life as
online learning resources using the pilot project.
The objective of this study was to investigate stu-
dents perception of Second Life as learning re-
source. The pilot study used the qualitative method,
with 5 undergraduate library and information sci-
ence students. The researcher taught students how
to integrate themselves into SL. The student were
given a series of educationally related tasks which

* อาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



38       รงัสติสารสนเทศ  ปท่ี 14  ฉบับที ่2   กรกฎาคม - ธันวาคม 2551•••

involved searching for information within SL, view-
ing and downloading information and communi-
cating with other students and other residents.
Then they were given tasks without assistance
which involved going to university libraries and
museums, using reference service, searching the
special databases and exploring the events in SL.
Data collected from the focus group and from the
indepth interviews. The research result shown that
students think SL is a good learning resource and
is fun to use. Students can communicate with an
electronic barrier. Students think if they had more
interesting things to do on computer which re-
lated to study, they would focus more on it.

Keywords:  Second Life, Virtual World,

ความเปนมาและความสำคัญ
Second Life (SL) เปนโปรแกรมสังคมเสมือน

ออนไลนทีพ่ฒันาข้ึนโดยบรษัิท Linden Lab เมือ่ป 2003
และปจจุบันมีผูใชงานประมาณ 15 ลานคนท่ัวโลก (Lin-
den research Inc, 2008) จุดเดนของ SL คือองคกร
ตางๆ ที่มีอยูจริง เปดสาขาอยูบน SL เพื่อเปนชองทาง
ในการประชาสัมพันธและติดตอกับผูใช  ในการศึกษาน้ัน
SL ถูกนำมาใชในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ระบบ e-Learning โดยมีการจัดการเรียนการสอนแบบ
หองเรียนเสมือน ใหผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนแบบนับ
หนวยกิตเขามาเรียนแบบออนไลน (The Horizon Re-
port 2007, 2008) การศึกษาเอกสารอางอิงของบริษัท
Linden Lab ซ่ึงเปนผพูฒันา Second Life (Linden re-
search Inc, 2008) น้ันพบวามหาวทิยาลัยทัว่โลก จำนวน
ประมาณ 300 มหาวทิยาลัย ไดเปดสาขาใน SL เพือ่จัดการ
เรียนการสอนทางไกลแบบนับหนวยกิต ตัวอยาง มหา-
วิทยาลัยที่เปดการเรียนการสอนบน SL ไดแก Harvard
University, Prinston University, San Jose' State
University, University of California Berkley
ประเทศสหรัฐอเมริกา  Monarch University ประเทศ
ออสเตรเลีย เปนตน โดยหลักสูตรที่เปดสอนน้ันมีตั้งแต
ระดบัปริญญาตรจีนถึงปรญิญาเอก โดยผสูำเรจ็การศกึษา
จะไดรับปริญญาเทียบจากมหาวิทยาลัยเหมือนกับนัก-
ศกึษาทัว่ไป (Spring 2007 Survey Educators in Sec-
ond Life, 2008) การใชหองเรียนเสมือน บน SL น้ัน

มีระบบที่ เ อ้ือตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช ส่ือ
ประกอบการสอนในรปูแบบทีห่ลากหลาย เชน โปรแกรม
นำเสนองาน (PowerPoint) ไฟลวีดิโอ และการสนทนา
แบบเสียงและสนทนาผานแปนพิมพ ผูเรียนสามารถ
ซักถามและบันทึกไฟลการสนทนาระหวางเรียนและ
บันทึกวีดิโอการเรียนการสอนเก็บไวได  (Spring 2007
Survey Educators in Second Life, 2008)

หองสมุดใน SL มีหลายระดับ ทั้งหอสมุดแหง
ชาติ หองสมุดประชาชน หองสมุดเฉพาะ หองสมุด
โรงเรยีน และหองสมุดมหาวทิยาลัย ซ่ึงหองสมุดบน SL
สวนใหญเปนหองสมุดที่มีอยูจริง และองคกรมีนโยบาย
ในการใหบรกิารผใูชบนโลกเสมอืนจริง จึงเปดสาขาใน SL
(The Media Consortium, 2008) มีบรรณารักษจริงที่
เขามาใหบริการ มีทรัพยากรและกิจกรรมตางๆ ผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนอยางตอเน่ือง โดยมีบรรณารักษประจำ
และอาสาสมัครมาชวยพัฒนาทรัพยากรดิจิทัลและส่ือ
ตางๆ ออกใหบริการ

นอกจากน้ี บน SL ยังมีเวทีสำหรับแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหวางกลุมผูใช ตามความสนใจในสาขา
ตางๆ เชน การศึกษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาพยนตร
เปนตน และมจีดหมายขาวของกลมุออกเปนประจำ ซ่ึงนับ
เปนการใชประโยชนของโลกเสมอืนมาบูรณาการกบัชีวิตจรงิ
(Spring 2007 Survey Educators in Second Life, 2008).

จากความนิยมและการใชเทคโนโลยีโลกเสมือน
จรงิทีแ่พรหลายในการจัดการศกึษาระดบัอุดมศกึษา และ
การขยายบรกิารของแหลงทรพัยากรสารสนเทศหองสมุด
มาสูหองสมุดเสมือนน้ี ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทำการทดลอง
จัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนเสมือนและศึกษา
ความคิดเห็นของนิสิตตอแหลงสารสนเทศบนโปรแกรม
Second Life ในดานทรพัยากรและบรกิารสารสนเทศเพือ่
ประโยชนในการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตรโดยนำประโยชนทีไ่ดจากการศึกษา
คนควาน้ีเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนวิชา บส353
คอมพิวเตอรในงานบริการสารสนเทศ ซ่ึงจะชวยใหนิสิต
ไดศึกษารูปแบบการบริการที่ทันสมัยของสาขาวิชา และ
มีความเขาใจในบทบาทของผูใหบริการสารสนเทศในยุค
ปจจุบันมากย่ิงข้ึน



39••• รังสิตสารสนเทศ  ปท่ี 14  ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2551 •••

ภาพที ่ 1 การประชมุกลมุนกัวชิาการดานเทคโนโลยีการศกึษา ทกุวนัอังคาร ที ่ Monclair State University

ภาพที่ 2 การแสดงประกอบการเลาเรื่อง Dracula ของหองสมุดประชาชนใน SL กอนเทศกาลฮาโลวีน
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ภาพที่ 3  เคานเตอรบริการตอบคำถามของหองสมุด มีบรรณารักษใหบริการชวยคนควา

วตัถุประสงคในการวจัิย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตตอแหลงสาร-

สนเทศบนโปรแกรม Second Life ในดานทรัพยากร และ
บรกิารสารสนเทศ เพือ่นำมาใชในการเรยีนการสอนสาขา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

ขอบเขตของการวจัิย
การวิจัยน้ีศึกษากับนิสิตจำนวน 5 คน โดยสอน

การใชงาน Second Life ใหแกนิสิต และมอบหมายใหนิสิต
ใชงานแหลงสารสนเทศหองสมุดใน Second Life

เกบ็ขอมลูโดยการสัมภาษณเชงิลึก เกีย่วกบัความ
คิดเห็นตอหองสมุดเสมือน ดานการใชหองสมุดและ
ทรพัยากรสารสนเทศ  เพือ่นำขอมลูทีไ่ดรบัไปใชประโยชน
ในการเรียนการสอน สาขาบรรณารักษศาสตรและสาร-
สนเทศศาสตร

วธีิดำเนนิการวิจัย
ผูวิจัยสอนการใชงาน Second Life ใหแกนิสิต

แนะนำและอธิบายการใชงานสถานท่ีตางๆ บน Second
Life และหองสมุดเสมือน จำนวน 3 แหง ไดแก Alliance
Second Life Main Library, National Library of
Medicine, Chicago Public Schools Department of
Libraries and Information Services และมอบหมายให
นิสิตเขาใชงานหองสมุด 3 แหง ไดแก Stanford Universiy
Libraries, Whitehorn Memorial Library: Caledon
Library, West of Ireland Library and Cultural Center
ทำการทดลองเปนเวลา 6 สัปดาห จากน้ันเกบ็ขอมูลโดย
การสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับความคิดเห็นตอหองสมุด
เสมือนดานการใชหองสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อนำขอมูลที่ไดรับไปใชประโยชนในการเรียนการสอน
สาขาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ในราย
วิชา บส353 คอมพิวเตอรในงานบริการสารสนเทศ
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ภาพที ่ 4  หองสมุด University of South Carolina

ผลการวจัิย
การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตตอแหลงสาร-

สนเทศหองสมุดบนโปรแกรม Second Life เพื่อนำมาใช
ในการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษศาสตรและสาร-
สนเทศศาสตร พบวา นิสิตมีความคิดเห็นวาแหลงสาร-
สนเทศหองสมุดบนโปรแกรม Second Life ชวยใหนิสิต
มีความเขาใจเก่ียวกับหองสมุดเสมือนมากย่ิงข้ึน มีความ
นาสนใจ ดงึดดูผใูช และชวยใหนิสิต สามารถเขาถงึขอมลู
ที่ตองการไดดวยความสนุกและเพลิดเพลิน ในดาน
ทรพัยากรสารสนเทศน้ัน หองสมุดใน Second Life จัดให
บรกิารแบบเครอืขายความรวมมอืระหวางหองสมุด ทำให
มีทรัพยากรในรูปดิ จิทัลจำนวนมาก สามารถสืบคน
บทความจากฐานขอมูลได และทรัพยากรในหองสมุด
เกือบทุกรายการจะมีการเชื่อมโยงไปยังหนาเว็บไซตที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม  ในดานการบริการเนื่องจากความ
รวมมือระหวางหองสมุดทำใหนิสิตสามารถพบปะพูดคุย
กับบรรณารักษใหบริการตอบคำถามภายในหองสมุดได
ตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงนิสิตคิดวาเปนจุดเดนของการให
บรกิาร  ขอจำกัดของ Second Life น้ันพบวา มขีอจำกดั
ในการเขาถงึทางดานความเรว็และภาษา เน่ืองจากความเร็ว
ของอินเทอรเน็ต และการประมวลผลของคอมพิวเตอร
และ Second Life ยงัไมรจัูกเปนท่ีแพรหลาย  เมนใูนการ
ใชงานเปนภาษาอังกฤษซึ่งนิสิตพบวาตนเองมีขอจำกัด

ทางดานภาษา อยางไรก็ดี นิสิตคิดวา Second Life
สามารถชวยใหนิสิตฝกฝนภาษาอังกฤษ ผานการใชงาน
เมนูตางๆ ของโปรแกรม และมีความกลาในการพูดคุย
กบัผใูชอ่ืนใน Second Life มากกวาในชีวิตจรงิ

อภิปรายผล
1. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตตอแหลง

สารสนเทศหองสมุดบนโปรแกรม Second Life เพือ่นำมา
ใชในการเรียนการสอนสาขาบรรณารักษศาสตรและสาร-
สนเทศศาสตร พบวา นิสิตมีความคิดเห็นวาแหลงสาร-
สนเทศหองสมุดบนโปรแกรม Second Life ชวยใหนิสิต
มคีวามเขาใจเก่ียวกบัหองสมุดเสมอืนมากย่ิงข้ึน น้ันนับวา
Second Life เปนตัวอยางท่ีดีสำหรับใชเปนส่ือการสอน
หรอืใชอธิบายประกอบการสอนเร่ืองการจัดบรกิารหองสมุด
ในยุคดิจิทัลและหองสมุดเสมือน ที่นิสิตสามารถทดลอง
เขาใชไดจริง โดยนิสิตสามารถศึกษารูปแบบของความ
รวมมือระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัย หองสมุดเฉพาะ
หองสมุดโรงเรียน และหอสมุดแหงชาติของหลาย
ประเทศ  วิธกีารจดัการทรพัยากรสารสนเทศ และการให
บริการผูใชไดตลอดเวลา และทำใหนิสิตมีความเขาใจ
เกี่ยวกับทักษะท่ีจำเปนสำหรับวิชาชีพบรรณารักษ และ
สามารถพดูคยุแลกเปล่ียนขอคิดเหน็ระหวางบุคคลในสาขา
อาชีพ
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2. จากผลการวิจัยดังกลาว นิสิตพบวาตนเอง
มขีอจำกัดในการใช Second Life ในดานภาษา เพราะยงั
ไมมีเมนูการใชงานภาษาไทย และทรัพยากรสารสนเทศ
มกัเปนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอืน่ๆ เน่ืองจาก
โปรแกรม Second Life ยังไมแพรหลายมากนักสำหรับ
ผใูชคนไทย การพฒันาเน้ือหาสารสนเทศเปนภาษาไทยจึง
ยังมีนอย

3. การใชแหลงสารสนเทศบน Second Life ทำให
นิสิตไดมีความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมในการใหบริการ
สารสนเทศ ซ่ึงมีความสำคัญตอสาขาบรรณารักษศาสตร
และสารสนเทศศาสตร เพราะเปนสาขาท่ีเนนการให
บริการผูใชใหเขาถึงขอมูลที่ตองการไดอยางถูกตองและ
รวดเรว็ จากผลการดำเนินงานความรวมมอืของ Alliance
Second Life Library (Tom Peters, 2007) พบวาผูใช
ซ่ึงเปนบุคลากรในสาขาบรรณารักษศาสตรและสาร-
สนเทศศาสตร ไดใหความสำคัญตอการศึกษาบริการ
หองสมุดใน SL ซ่ึงเปนชองทางใหมในการบริการผูใช
ออนไลน มีความจำเปนที่จะตองพัฒนาการบริการตาม
ความตองการ ของผใูชอยางตอเน่ือง หองสมุดเสมอืนใน
SL มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ ทั้งฉบับ
พมิพอิเลก็ทรอนกิสและดจิิทลั ตลอดจนการนำเทคโนโลยี
Web 2.0 มาใชในการใหบรกิารสารสนเทศ ซ่ึงผใูชสามารถ
ปฏิสัมพันธกับระบบไดแบบเรียลไทม

ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดนำผลการวิจัยที่ได มาใชปรับปรุงเน้ือหา

ในการเรียนการสอนวิชา บส353 คอมพิวเตอรในงาน
บริการสารสนเทศ ภาคเรียนท่ี 2/2552 ทำใหวิชาน้ีมี
เน้ือหาทันสมัย ครอบคลมุเทคโนโลยใีหมลาสุด นอกจากน้ี
ผลการวิจัยยังช้ีใหเห็นความเปนไปไดในการทำวิจัยใน
อนาคตโดยใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัย
ไปใชคอื คณาจารยสามารถนำ Second Life มาพจิารณา
เปนทางเลือกในการใชเครื่องมือประกอบการสอน หรือ
การมอบหมายงานแกนิสิต ซ่ึงจะชวยใหเกิดการเรียนรู
จากการปฏบัิตจิรงิ  และสามารถทำวจัิยในช้ันเรยีนถงึผล
การใช Second Life ประกอบการสอน หรือศึกษาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช Second Life เปน
แหลงเรียนรูเสริมจากการเรียนในช้ันเรียน
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- ความตองการ ความนาเชื่อถือ และการใชประโยชนจากขาวสารดานสุขภาพจากเว็บไซต

สุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)
14, 1 (ม.ค.-ม.ิย. 2551) : 4-13

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - - นักศึกษา
- การรูสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

13, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2550) : 4-14

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - - สำนกัหอสมุดกลาง - - ฐานขอมูลบรรณานกุรม - - การประเมิน
- การตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานขอมูลบรรณานุกรม สำนักหอสมุดกลาง

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 14, 1 (ม.ค.-ม.ิย. 2551) : 32-41

ระบบสื่อสารไรสาย
- เทคโนโลยีอัจฉริยะ (Ubiquitous Techonology) กับยูเลิรนน่ิง (Ubquitous Learning)

14, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) : 28-31
- มารจัูก 3G  เทคโนโลยเีปล่ียนชีวิต 14, 2  (ก.ค.-ธ.ค. 2551) : 22-27

สารสนเทศศาสตร - - การศึกษาและการสอน
- การใช Second Life เพื่อการเรียนการสอนทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

14, 2 (ก.ค.- ธ.ค. 2551) : 37- 43

สุขภาพ
- มมุสขุภาพ 13, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2550) : 37-39

หองสมุด - - การบริหาร
- การจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนจากการลงทุนของหองสมุด

14, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) : 32-36
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หองสมุด - - การลงทุน - - อตัราผลตอบแทน
- การจัดการเพื่อเพิ่มมูลคาและผลตอบแทนจากการลงทุนของหองสมุด

14, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) : 32-36

หองสมุดดิจิตอล
- Library 2.0 ทางเลือกของการบริการออนไลนในความเปล่ียนแปลง

14, 2  (ก.ค.-ธ.ค. 2551) : 4-11
- หองสมุดอิเลก็ทรอนกิสสถาบันอุดมศกึษาอยางเตม็รปูแบบ 13, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2550) : 15-18

หองสมุดและบริการของหองสมุด
- Library 2.0 ทางเลือกของการบริการออนไลนในความเปล่ียนแปลง

14, 2  (ก.ค.-ธ.ค. 2551) : 4-11

หอจดหมายเหตุแหงชาติสิงคโปร
- หอจดหมายเหตุแหงชาติสิงคโปร ความทรงจำของเกาะแหงอัจฉริยะ

14, 1 (ม.ค.-ม.ิย. 2551) : 42-54

อาจารยมหาวิทยาลัย - - การประเมิน
- ความสามารถของอาจารยในสถาบันอุดมศกึษา 13, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2550) : 30-33

อินเตอรเน็ต
- Library 2.0 ทางเลือกของการบริการออนไลนในความเปล่ียนแปลง

14, 2  (ก.ค.-ธ.ค. 2551) : 4-11
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยเว็บบล็อก (Weblog) ของบรรณารักษ

14, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2551) : 12-21
- ครีเอทีฟคอมมอนส : ทางเลือกของการสรางสรรคบนโลกออนไลน

14-1 (ม.ค.-ม.ิย. 2551) : 23-31
- อีเลนน่ิง 2.0 การเรยีนการสอนผานเว็บยุคทีส่อง 13, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2550) : 19-29




