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เข้ากับสารสนเทศยุคใหม่ นอกจากนี้ยังมีที่มีการถอดเทปจากการบรรยายเรื่อง การใช้
เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังภาพ: มรดกความทรงจำ  ซ่ึงจัดโดยหอสมุดและคลังความ
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อุดมศึกษาต่อการจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน โดยคุณปราณี แสงจันทร์  รวมทั้งมี
บทความต่อจากฉบับท่ีแล้วเร่ือง บันทึกการเข้าร่วมประชุม และเสนอโปสเตอรใ์นการสัมมนา
ประจำป ี  2008 ของสมาคมหอ้งสมดุอเมรกินั ซึง่เปน็ตอนที ่ 2 ต่อจากฉบบัทีผ่า่นมาโดย
ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ และบทความส่งท้ายเป็นรายงานผลการสำรวจความพงึพอใจในการ
ใช้บริการสำนกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ ประจำป ี2552 โดยคณุนฤมล พฤกษศลิป ์และ
คุณรัตนาภรณ์ กาศโอสถ

วารสารรังสิตสารสนเทศฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระทุกเรื่องที่ผู้อ่านไม่ควรพลาด และ
หวังว่าคงเป็นประโยชน์และเป็นไปในทางสร้างสรรค์ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เขียน
ทุกท่าน และวารสารรงัสติสารสนเทศยนิดีท่ีจะเปน็เวทกีารแลกเปลีย่นความรูสื้บไป

   กองบรรณาธกิาร
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อะไร? คือการรูส้ารสนเทศ
การรู้สารสนเทศ (Information literacy) คือ

ทักษะท่ีจำเปน็ในการคน้หา การเขา้ถึง การวิเคราะห์
และการนำสารสนเทศไปใช ้ คำๆ น้ี เกิดข้ึนเน่ืองจาก
การหลั่งไหลของสารสนเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ที่ทำให้ผู้ใช้หรือค้นคว้าสารสนเทศ รู้สึกว่าจากสาร-
สนเทศที่ท่วมท้น ทำให้มีความจำเป็นในการที่ผู้ใช้
หรือผู้เสพสารสนเทศจำเป็น จะต้องมีการคิดเชิง
วิเคราะห ์(critical skills) ท้ังรปูแบบและเนือ้หาของ
สารสนเทศ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นความจริง
น่าเช่ือถือไว้ใจได้และสามารถนำไปใชอ้ย่างมีคุณภาพ

ตามคำจำกดัความของ American Library
Association (ACRL 2000) การรู ้สารสนเทศ
หมายถงึ ความสามารถของบคุคลในการทีจ่ะรู้ว่าตน
ถึงจุดที่ต้องการสารสนเทศและสามารถระบุแหล่ง
สารสนเทศ ประเมินว่าสารสนเทศนั้นดีหรือไม่ดี
และสามารถนำสารสนเทศที่ค้นมาได้นั ้นไปใช้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ การรู้สารสนเทศในความหมาย
น้ีจึงไดแ้ก ่การมีทักษะในการทราบวา่ตัวเองตอ้งการ
สารสนเทศใดจะสบืคน้ไดท่ี้ไหน จะทำการวเิคราะห์
อย่างไร และจะนำไปใชใ้ห้เป็นประโยชนอ์ย่างไร

ทกัษะการรูส้ารสนเทศ (Information Iiteracy)
   รู้อยา่งเดยีวยงัไมพ่อ...

* ผูอ้ำนวยการ ศูนยค์วามรู้ สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

ทักษะการรู ้สารสนเทศนี้ จำเป็นที่ผู ้คน
ในยุคปัจจุบันต้องมี เพราะการหลั่งไหลของข้อมูล
หรือสารสนเทศที่อยู่รายรอบตัว ถ้าสังเกตดูในวัน
หนึง่ๆ เราจะไดรั้บขอ้มูลขา่วสารเยอะมาก เชน่ จาก
อีเมล์จนบางครั้งเปิดดูไม่หมด หรือข่าวสารที่ได้รับ
เมื่อได้มาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นจริงตามที่เพื่อนส่งมา
ใหดู้หรือเปลา่ ทำให้ยากตอ่การตัดสนิใจเพราะสาร-
สนเทศเหลา่น้ัน เป็นสารสนเทศประเภททียั่งไม่ได้รับ
การกลั่นกรอง ทักษะการรู ้สารสนเทศจึงเปรียบ
เสมือนทักษะของการเรยีนรู้ตลอดชีวิต

แหล่งสารสนเทศรอบตัวเรา
ในปัจจุบันจะพบว่ามีแหล่งสารสนเทศ

มากมาย แหล่งสารสนเทศแบบด้ังเดิมได้แก่ ห้องสมุด
ศูนยส์ารสนเทศ  ศูนยข้์อมูลชุมชน หน่วยงานตา่งๆ
แหล่งสารสนเทศที่ทันสมัยขึ้นมา  ได้แก่ สื่อต่างๆ
บุคคลรอบตัวเรา และอินเทอร์เน็ต รวมท้ังสารสนเทศ
ท่ีสง่ผา่นกนัทาง social media ต่างๆ ด้วย

จากแหล่งสารสนเทศที ่มีมากมายหลาย
แหล่ง การวิเคราะห์กลั่นกรองสารสนเทศ จึงเป็น
เร่ืองจำเปน็อย่างย่ิง เกณฑ์ในการกลัน่กรองท่ีกำหนด
กันทั่วๆ ไป อาทิเช่น สารสนเทศนั้นเป็นของแท้
ต้นตำรับหรือไม่ มีความน่าเช่ือถือหรือไม่ ตรงประเด็น

ต้องนำมาสร้างให้เกิดความรู้ต่อยอดด้วย
 นฤมล ร่ืนไวย*์
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กับความต้องการที่เราจะนำไปใช้หรือไม่ การวิเคราะห์กลั่นกรองนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติเกิดสภาวะการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมิต้องให้ใครมาบอกหรือตัดสินใจให้ผู้ที่รู้สารสนเทศ
เปน็อยา่งด ีในทีส่ดุกจ็ะสัง่สมความรูน้ัน้ไวก้บัตวั กลายเปน็ผูร้อบรูท่ี้มีคลงัความรู้อยูใ่นสมองตวัเอง

กระบวนการการรู้สารสนเทศ
Society of College, National and  University Libraries ไดอ้ธบิายถงึการรูส้ารสนเทศ โดยใช้

แผนภมิูประกอบ เรยีกวา่ แผนภมิูเจด็เสาหลกัแหง่การรูส้ารสนเทศ (Seven Pillars Model for Information
Literacy) ดังภาพประกอบตอ่ไปนี้

แหล่งที่มา: http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/sp/model.html

1. การตระหนกัถึงความต้องการด้านสารสนเทศ
น่ันคือการท่ีเรารับรู้ว่า เรามีความจำเป็นต้องนำสารสนเทศมาใชใ้นการทำงาน การตัดสินใจ หรือ

การแก้ปัญหาบางอย่าง  ยกตัวอย่างง่ายๆ กรณีนักศึกษาได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ทำรายงานเรื่อง
"โลกร้อน"  นักศึกษาจึงตระหนักว่าจะต้องหาข้อมูลสารสนเทศเรือ่งโลกร้อน เพ่ือนำมาใช้ประกอบในการเขยีน
รายงานสง่อาจารย์

2. จำแนกวิธีการในการคน้หาช่องว่างทางสารสนเทศ
ในการทำรายงานเรือ่ง "โลกรอ้น" นักศึกษาจะตอ้งค้นหาช่องว่างทางความรูข้องตน  แยกแยะ

ระหว่างส่ิงท่ีรู้และไมรู้่ ส่ิงไหนไมรู้่จำเปน็จะต้องไปตดิตามค้นหาจากแหลง่สารสนเทศอืน่ๆ เช่น หนังสือ ตำรา
วารสาร เวบ็ไซต ์สมัภาษณบ์คุคล เปน็ตน้
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3. สร้างยุทธวิธีในการค้นหาและระบุ
แหล่งสารสนเทศ

ยุทธวิธีในการค้นหา และระบุแหล่งสาร-
สนเทศนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากแหล่งสารสนเทศ
มีความแตกต่างกัน วิธีการในการคน้หาก็แตกต่างกัน
เช่น การค้นหาสารสนเทศจากหนังสือย่อมแตกต่าง
จากคน้หาจาก Google แนน่อนผูท่ี้รู้สารสนเทศจะ
ทราบดีว่าในการระบแุหลง่สารสนเทศทีต่่างกนั การ
ค้นหาย่อมต่างกัน

4. ระบุแหล่งสารสนเทศและเขา้ถึง
เมื่อทำการค้นหาและระบุแหล่งสาร-

สนเทศทีต้่องการนำมาใชไ้ดแ้ลว้ เราจำเปน็ตอ้งระบุ
แหล่งสารสนเทศที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด
สอดคล้องกับงานของเราที่สุด รวมทั้งต้องทราบถึง
ยุทธวิธีที่จะเข้าถึงแหล่งสารสนเทศนั้น เป็นต้นว่า
ผู้ใช้อาจต้องพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) หรือการสืบค้นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น
จากฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ search engine
วิธีการสบืค้นแบบ Boolean logic ฯลฯ

5. เปรียบเทียบและประเมนิสารสนเทศ
แหล่งสารสนเทศที่แตกต่างกัน ก็จะ

นำเสนอเน้ือหาสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน เช่น เว็บไซต์
เพ่ือการบันเทิงก็จะแตกต่างไปจากเว็บไซต์ท่ีให้บริการ
เน้ือหาทางวิชาการในการนำสารสนเทศมาใช ้ผู้ใช้จึง
จำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบสารสนเทศและ
ประเมนิสิง่ทีดี่ท่ีสดุ

6. เรยีบเรยีง ประยกุตใ์ช้ และสือ่สาร
ขั้นตอนนี้ คือการนำข้อมูลหรือสาร-

สนเทศไปใชเ้พ่ือวัตถุประสงคต์ามท่ีเราต้ังไว้ เช่น นำ
สารสนเทศไปใชเ้พือ่การทำรายงาน การทำงานวจิยั
การทำแผน่พับ โปสเตอรต่์างๆ ในการนำสารสนเทศ
ไปใช้เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำการสื่อสารสาร-
สนเทศนัน้ๆ ออกมาในรปูแบบของงานทีเ่ราต้องการ

ทำ ดังนัน้ ในการนำสารสนเทศไปใชเ้พือ่การสือ่สาร
อีกทอดหน่ึง จึงจำเปน็ต้องนำสารสนเทศทีค้่นคว้ามา
ได้มาทำการเรียบเรียงเขียนข้ึนใหม่ เพ่ือส่ือสารให้ผู้อ่ืน
ทราบผ่านทางงานของเราเอง ในข้ันตอนน้ีเราจำเปน็
ต้องใชส้ารสนเทศ อย่างมีจริยธรรมและถกูกฎหมาย
นั่นคือ ไม่ลอกเลียน ไม่ปลอมแปลง ไม่ละเมิด
กฎหมายลิขสิทธิ์ มีการอ้างอิงเอกสารอย่างถูกต้อง
เป็นต้น

7. สังเคราะหแ์ละสร้าง
ขั ้นตอนนี ้ เป็นขั ้นตอนสุดท้ายของ

กระบวนการ ซ่ึงหมายถึงการนำความรู้และการปฏิบัติ
จากขัน้ตอนที ่ 1-7 ไปใชเ้พือ่การตอ่ยอดทางความรู้
โดยทำการสังเคราะห์สารสนเทศท่ีมีอยู่ และสร้างงาน
ขึ้นมาในมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจากสารสนเทศ
ที่เราไปค้นคว้าหามา อาจเป็นการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ โดยอาศยัการประมวลสารสนเทศจากหลายๆ
แหล่ง สร้างเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าหรือความสำคัญในแวดวงวิชาการหรือในกลุม่
ประชาคมท่ีเกีย่วขอ้ง

จะเห็นว่า ทักษะการรู้สารสนเทศไม่เป็น
เพียงแต่ความสามารถในการวิเคราะห์ และเลือกหยิบ
เฉพาะสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพมาใช้เท่านั้น แต่ยัง
หมายรวมถึง การพัฒนาความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวคน
เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการส่ังสมเพ่ือการนำไปใช้ต่อยอด
ให้กลายเป็นความรู้ใหม่ๆ สร้างส่ิงท่ีมีคุณค่าย่ิงๆ ข้ึนไป
ดังนั้น หลักสูตรด้านสารสนเทศในมหาวิทยาลัย
หลายๆ แห่ง จึงมีการเรียนการสอนเก่ียวกับการรู้สาร-
สนเทศ หรือทักษะสารสนเทศ (Information skills)
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการเลือกสรรเฉพาะข้อมูล
สารสนเทศทีมี่คุณภาพ น่ันคอื มีความนา่เชือ่ถอื มี
ความทันสมยั และใชส้ารสนเทศจากแหลง่ทีห่ลาก-
หลาย หากแต่เป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือและนำเสนอ
สารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง
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และคลงัความรู้ มหาวิทยาลยั
มห ิดล ได ้จ ัดงานส ัปดาห ์

ถ อ ด ค ำ บ ร ร ย า ย เ ร่ื อ ง
“การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังภาพ: มรดกความทรงจำ”

โดย นางสาวณฐัพร บุญมี  บริษัท iGroup
วันท่ี 5 สงิหาคม 2552 เวลา 10.45-12.00 น. ณ หอสมุดและคลงัความรู ้มหาวิทยาลยัมหดิล

สมปอง อ้นเดช* (ถอดคำบรรยาย)

วิชาการภายใต้ชื่องานว่า "จากกองห้องสมุดสู่......
หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล" เมื่อ
วันที่ 4-9 สิงหาคม พ.ศ.2552 การจัดงานครั้งมี
กิจกรรม นิทรรศการ เสวนา และการบรรยายทาง
วิชาการ กิจกรรมสมัมนา Open source และ Free
ware กิจกรรมวันสถาปนาหอสมุด และกิจกรรม
Power of Change และกิจกรรมสุดท้ายสัมมนา
บคุลากรประจำป ี2552

การบรรยายทางวิชาการมีประเด็นหนึ่งที่
น่าสนใจและเป็นประเด็นที่ห้องสมุดสถาบันอุดม-
ศึกษาในประเทศไทยกำลงัให้ความสนใจ คือ “การใช้
เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังภาพ: มรดก
ความทรงจำ (Using Technology to Manage Digi-
tal Photograph Archives)” บรรยาย โดยนางสาว
ณัฐพร บุญมี จากบริษัท iGroup เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม
2552 ดิฉันในฐานะกรรมการวชิาการ จึงนำเรือ่งราว
ดังกล่าวมาถอดคำบรรยาย เรียบเรียงมาถ่ายทอดเพ่ือ
ประโยชน์อันจะก่อเกิดแก่ท่านผู้อ่านทุกท่านต่อไป

เกริ่นนำ
Image หรือว่ารูปภาพทีเ่ปน็ Rare Image

หรือว่า Rare Collection เปน็ทีท่ราบกนัอยูว่่า ถา้
รูปภาพท่ีมีลักษณะเป็น Rare Image หรือว่าเป็น Rare
Collection การเข้าถึงหรือการค้นหารูปภาพเป็นเร่ือง
ค่อนข้างยาก อาจเป็นด้วยรูปภาพเองหรอืการจัดเก็บ
ไม่ถูกวิธี ลักษณะของกระดาษ เวลาจับอาจจะหลุด
หรือว่าภาพมีขนาดใหญ่เกินไป หรือว่าการจัดเก็บมี
ระบบความปลอดภัยสูง จัดเก็บไว้ในห้องซึ่งเข้าถึง
ได้ยาก การเผยแพรรู่ปภาพลกัษณะนีมี้ความจำเปน็
เนือ่งจากวา่มี historical ของรปูภาพมคีวามเปน็มา
ซ่ึงนา่ติดตาม ในปจัจบัุนมีหน่วยงานหลายแหง่ เช่น
ห้องสมุดได้จัดทำเว็บไซต์ หรือจัดทำระบบเผยแพร่
รูปภาพ หรือเผยแพร่ลักษณะของการเป็นไปของ
รูปภาพออกมาเป็นระบบ

ระบบคลังภาพ (Photograph Archives
System)

การทำระบบคลงัภาพ (Photography Ar-
chives System) ประโยชน์หลักๆ คือช่วยในการ
อนุรักษ์รักษาต้นฉบับรูปภาพ (Preserve original)
หากมีการจัดการท่ีดี สามารถนำรูปภาพซ่ึงได้จากการ
ปรับปรุงข้ึนใหม่ (reproduce) เรียบร้อยแล้วมาแสดง
(show) หรือทำซ้ำ (Reprint) อีกครั้งหนึ่งได้ ทั้งนี้
ขึ ้นอยู่กับคุณภาพ (quality) ของรูปภาพที่ได้มา
สามารถเผยแพรใ่นอนิเตอรเ์นท็ (Internet) ได ้โดย

*บรรณารกัษห้์องสมดุสถาบนัโภชนาการ หอสมดุและคลงัความรู ้ มหาวิทยาลยัมหดิล

หอสมดุ
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มีการป้องกัน (protect) หรือการป้องกันในแหล่งภาพ
(resource) นอกจากการเผยแพร่แล้ว ยังให้ผู้ใช้ที่
สนใจ หรือนกัวจิยัใชรู้ปภาพ สามารถขอสำเนาภาพ
(request copy) ได้จากเวบ็ไซตอี์กด้วย

ถ้าสมมุติว่ามี Rare collection หรือมี
รูปภาพที่เป็นประวัติศาสตร์ เช่น บางหน่วยงานมี
ประวติัศาสตรม์ายาวนาน สิง่แรกทีต้่องทำคอื ควร
ค้นหาก่อนว่ารูปภาพหรือว่า Rare collection มีอยู่ท่ีใด
บางคร้ังอาจเก็บกระจัดกระจายตัวอย่าง เช่น ในมหา-
วิทยาลัยอาจจะเก็บไว้ในห้องสมุด หรือในส่วนของ
Archiving เพราะฉะนั้นการที่จะเก็บรวบรวมอันนี้
เป็นหัวใจอย่างหน่ึงท่ีค่อนข้างยากในการเกบ็รวบรวม
แล้วเอามาจัดทำเป็นหัวข้อหรือ Subject อันนี้เป็น
ส่วนที่ยากที่สุดในการจัดทำจริงๆ แล้วในตัวระบบ
ไม่ยาก เพราะว่าระบบคือระบบ แต่การท่ีกว่าเราจะได้
ของมาเปน็ระบบคอ่นขา้งยาก เพราะฉะนัน้สิง่ทีต้่อง
คำนึงถึงคือว่า รูปภาพท่ีจะเอามาทำมีความเหมาะสม
ที่จะทำหรือไม่ หรือว่าเก่าเกินไปหรือเปล่า ถ้าเก่า
เกินไปสามารถทำได้ไหม หรือว่าสามารถหาเทคโนโลยี
ในทีเ่กีย่วกบัการ scan หรือว่า การถา่ยภาพมาทำให้
ตัวรูปภาพท่ีเก่าๆ นำกลับมาใช้งานได้ หรือว่านำกลับ
มา reprint ได้หรือไม่ รูปภาพท่ียังไม่เก่าเกินไป หรือว่า
บางรูปภาพอาจมีลิขสิทธิ ์อยู ่ บางคนถ่ายภาพไว้
อาจจะเป็นช่างถ่ายรูปท่ีมีช่ือเสียง แล้วเราเก็บไว้  เก็บ
ไว้เป็น copy ของเรา เป็น hard copy ของเราอาจจะ
ok แต่ถา้สมมุติว่าต้องการเอามา Digital ใหม่ เอา
เผยแพรต้่องคำนึงถึงเร่ือง Copyrights  issues ด้วย

เรื่องแรกหลังจากที่ได้พบแล้วว่าจะเลือก
collection ไหน หรือว่าเลือกรูปภาพประเภทไหน
ท่ีจะนำมาทำในสว่นของ Archives system ในสว่น
ของ online  ต้องนำมา Digital ก่อน หรือว่านำมา
scan กอ่น ท่ีเรยีกวา่ Digital  เนือ่งจากวา่สมัยกอ่น
มีการ scan อยา่งเดยีวเปน็ Flat based scanning
เดีย๋วนีจ้ะมีถ่ายรปูดว้ย อาจจะเปน็ถา่ยแบบธรรมดา

เป็น prohost หรือว่าอาจจะถ่ายด้วยเครื่อง over-
head หรือว่าถา่ยดว้ยเครือ่ง scanner ท่ีเปน็ retype
scanning ซึง่ขอ้ดีขอ้เสยีกจ็ะตา่งกนัไป

จะเลือกเครื่องมือจัดเก็บภาพอย่างไร?
ต่อมาจะต้องนึกถึงหลังจากที่เลือกได้แล้ว

ว่าจะเอาเครือ่ง Scan แบบไหน ท่ีเหมาะสมกบังาน
ต้องมาดูว่าหลังจากที่ได้ทุกอย่างมาครบแล้ว เวลา
Digital ออกแลว้จะเกบ็ไวใ้น format ไหน เนือ่งจาก
ว่าเปน็ Rare Image ไมใ่ชน่ำขึน้มาโชวบ์นเวบ็เพยีง
อย่างเดียว จะต้องนึกก่อนว่าจะนำมาเก็บเพ่ือ reprint
หรือไม่ ถ้า reprint จะต้องเกบ็ไวใ้นรปูแบบไหน File
size จะมีขนาดเทา่ไร จำนวน Dpi หรือว่า Ppi มี
ขนาดเทา่ใดจงึจะเหมาะสมกบัการจดัเกบ็

หลงัจากม ีRare Image ท่ีจะเกบ็และหลงั
จากที ่ digital เรยีบรอ้ยแลว้ รูปบางรปูอาจจะผา่น
การจัดเก็บมายาวนานมาก จนมีขนาดมีจุดมากมาย
อาจมี contrast ในรปูภาพไมดี่ หรืออาจเคยโดนนำ้
มาก่อน ทำให้ภาพค่อนข้างจะเบลอหรือว่าภาพ
ค่อนขา้งสกปรก ต้องมาคำนงึถงึเรือ่งการทำ Photo
Editing ซ่ึงในสว่นของการทำ Photo Editing ก็ข้ึน
อยู่กับเจ้าของเอกสารหรือเจ้าของภาพว่าต้องการ
edit ขนาดไหน บางคนอยากจะ preserve original
ให้เป็นจริง คือให้รู ้สึกว่าเก่าเพียงแต่ไม่สกปรก
บาง ท่านอยากใหดู้ใหม่ เนือ่งจากวา่อย่างไรกต้็องมา
reprint อยู่แลว้ อาจจะอยากใหดู้ใหม่ ซ่ึงอันนีเ้ปน็สิง่
ท่ีต้องคุยกันในระหวา่งท่ีจะทำงานในเรือ่งของระบบ

อีกประการหน่ึง เร่ืองของการจดัเก็บเม่ือได้
ทุกอย่างมาแล้ว จะต้องคำนึงถึงการจัดเก็บด้วยว่า
จะจัดเก็บภาพหรือว่าจะจัดเก็บไฟล์ชุดนั้นอย่างไร
ซ่ึงปัจจุบันน้ีมีเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างมาก
อาจจะจดัเกบ็ไวใ้น hard disc หรือว่าแบง่สว่นหนึง่
ท่ีเราต้องการจะ Archive จรงิๆ ไวใ้น DVD หรือว่า
เดี๋ยวนี้จะมี Blue ray ที่เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ
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สามารถจัดเก็บได้มากกว่าเดิม พอจัดเก็บได้เรียบร้อย
แล้ว ส่วนหนึ่งจัดเก็บ ส่วนหนึ่งต้องนำมาขึ้นบน
เว็บไซต์ระหว่างที่จะนำมาขึ้นเว็บไซต์ ถ้าโชว์แต่รูป
เพียงอย่างเดียวไม่มีประโยชน์อะไร ความสัมพันธ์
ของระบบ Photo Archiving คือว่าจะต้อง Label ตัว
Metadata เวลาที่ผู้ใช้ต้องการจะสืบค้น สามารถดู
ได้ว่าภาพนั้นจริงๆ มีความสำคัญอย่างไร ซึ่งตรงนี้
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งยาก เรียกได้ว่าค่อนข้างยาก
ที่สุดก็ว่าได้ในการทำงาน เพราะว่าจะต้องร่วมกัน
หลายๆ party ท่ีจะทำอย่างน้ีข้ึนมาได้ บางคร้ังภาพๆ
หนึง่ ระบบเองไมมี่ทางรู้ไดว่้าตัวภาพม ีhistory เปน็
มาอย่างไร หรือไม่แน่ว่าคนท่ีอยู่ในห้องซ่ึงจัดเก็บภาพ
นั้น อาจไม่เคยทราบเพราะว่าภาพนั้น อาจจะนาน
มากหลายร้อยปี ซึ ่งบางทีปัญหาของระบบที ่ไม่
success ก็อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากว่าเราไม่อาจ
อธิบาย detail ของรูปภาพได้อย่างละเอียด หรือ
ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง

ในกลุ่มของตัว scanner ยกตัวอย่างมาให้ดู
สองตัวอย่าง จริงๆ มีมากแต่ว่า scanner ที่ใช้อยู่
ปัจจบัุนและใชกั้นอยา่งกวา้งขวางม ี2 ชนิด คือ Flat
based scanners กบั Scanner ท่ีใช ้ Digital cam-
eras อาจจะไมจ่ำเปน็ตอ้งไปซือ้เครือ่ง scanner ท่ี
แพงๆ แลว้ติด Digital cameras เอาไว ้แลว้มีระบบ
อะไรมากมายสามารถทำเองได้ ทั้งสองชนิดมีข้อดี
ขอ้เสยีตา่งกนั เชน่ Flat based scanners อยา่งที่
ทราบกันคือใช้กันท่ัวๆไป  ราคาสมเหตุสมผล รูปภาพ
ท่ีออกมากส็ามารถกำหนดได ้300 dpi  หรือว่า ถา้
สมมุติว่าเป็น Scanner รุ่นใหม่ๆ อาจจะได้ dpi
มากกว่านี้  ความละเอียดมากกว่านี้ด้วย  ซึ่งถ้า
เทียบกันแล้วราคาและผลที่ได้ออกมาถือว่าสมเหตุ
สมผล แต่มีข้อเสยีอยา่งหนึง่ของ Flat based scan-
ners  ซึง่ทำใหตั้ว Digital cameras ดูมีค่ามีราคา
ขึน้มาคอื  Flat based scanners  เวลา scan ตัว
cupper ไปสัมผัสกับตัวรูปภาพ ถ้าสมมุติว่าเป็น
รูปภาพที่เก่าจริงๆ หรือว่าค่อนข้างที่จะเปื่อยยุ่ย

จบันดิหนึง่อาจจะหลดุ ไมค่วรใช ้Flat based scan-
ners ควรจะใช ้Scanner ท่ีเปน็ Digital cameras
มากกวา่ หรือว่าเปน็ High pot สามารถทำเองได ้ซ่ึง
Flat Based Scanners  ผลทีไ่ด้ออกมาจะเปน็ pti
คือ Dot per ink เปน็ความละเอยีดแตล่ะ ink ของ
เคร่ือง แต่ว่าถ้าเป็น Digital Cameras ความละเอียด
ท่ีได้จะเป็น ppi  หรือว่า  Pixel per ink  ซ่ึงเทียบเคียง
กันแล้วมีลักษณะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่า ppi ใน
ความรู้สกึของเรา เมือ่เรา view บน screen หรือว่า
view บนหน้าจออาจจะละเอียดกว่า ตอนน้ีเทคโนโลยี
ของ Digital cameras ไปถึงเป็นแบบสบิๆ ล้านพิเซล
pixel สบิๆ ลา้น mega pixel แลว้ เพราะฉะนัน้
ถ้าอยากได้รูปภาพที่ความละเอียดสูง สีใกล้เคียง
กส็ามารถใชตั้ว Digital  cameras ได้

Flat based scanners

Digital scanners
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การจัดเก็บภาพต้องคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง
เวลาถ่ายภาพจะมีรูปแบบที่เราสามารถ

เกบ็ไดเ้ปน็ Draw หรือว่าถ้าเปน็กลอ้งยีห้่ออ่ืนท่ีไม่ใช่
Cannon ก็อาจจะจัดเก็บอีกแบบหน่ึง คือว่าเป็น Draw
ที่นำมา adjust แสงทีหลังได้ หรือว่านำมาตกแต่ง
ภาพทีหลังได้โดยท่ีไม่กระทบกระเทอืนกับตัว source
จริงๆ ซ่ึงท่ีแนะนำคอืเปน็ 600 dpi มีลักษณะเปน็
TIFF เน่ืองจากว่า TIFF ไม่มีการบีบของตัวไฟล์เพราะ
ฉะนัน้เวลาทีไ่มบ่บีอดั สามารถเอา source ชุดน้ี ชุด
600 dpi เก็บไว้สักชุดหนึ่ง ในอนาคตเราสามารถ
นำชุดน้ีมา manipulate ได้ต่อไปอีก เน่ืองจากว่าถ้าเรา
เก็บเป็น JPEG   JPEG บีบอัดเรียบร้อยแล้วจะเอาไป
แปลงเป็นอย่างอ่ืน quality ของภาพจะ drop ลง หรือ
ว่าย่ิงถ้าเป็น .JIP อยู่แล้วย่ิง drop ลงไปอีกเวลานำไป
convert เปน็อยา่งอ่ืน

สว่นเวลาทีจ่ะเอาขึน้เวบ็ หรือว่าเวลาทีจ่ะ
นำเผยแพร่สู่บุคคลภายนอก  ต้องคำนึงถึงหลายๆ
องค์ประกอบดว้ยกนั ต้องคำนงึถงึว่า  Bandwidth
ของ Internet ของเรามากหรอืไม ่ ถา้ Bandwidth
internet ของเราเยอะ เราจะให้บริการเฉพาะนักศึกษา
ใน campus หรือเปล่า ถ้าให้บริการเฉพาะนักศึกษาใน
campus อาจจะเนน้ quality ของภาพ ไม่ได้ reduce
ตัว quality ของภาพลงไปมาก ถา้สมมติุว่าเราคดิว่า
จะเผยแพรก่บัทุกคนบคุคลภายนอก ต้องคำนงึถงึใน
เร่ืองของ  quality ของภาพ และ loading time บน
Internet ด้วย เนือ่งจากวา่ถงึคณุภาพด ีแต ่user ไม่
สามารถเปดิได้ เหมือนไม่ได้เป็นการเผยแพร ่ เพราะ
ฉะน้ันเวลาทีร่ะบบๆ หน่ึง ทำข้ึนมาแลว้ อาจจะไมไ่ด้
ดีเลิศสมบูรณ์ จะต้องมีการ test หรือว่ามีการทดสอบ
เพือ่ท่ีจะ online จรงิๆ หรือว่าเพือ่ให ้ user เขา้ใช้
จริงๆ เน่ืองจากว่าบางคร้ังคิดว่าเปิดใน campus ของ
เราเรว็มาก เปน็เพราะวา่เราใช ้ Internet  ท่ีดีเปน็
GB (Gigabit) แต่พอเวลาท่ีคนอ่ืน ท่ีอยู่ข้างนอกหรือว่า
นักศึกษา dial เข้ามาใช้งานในมหาวิทยาลัยกลับ
เปิดไม่ข้ึน ก็ไม่มีประโยชนใ์นเรือ่งของการเผยแพร่
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ทำไม?..จึงต้องแก้ไขภาพต้นฉบับ
หลังจากที่เราเลือกได้แล้วว่าจะเอาภาพที่เป็นแบบไหนบ้างที่จัดเก็บ หรือว่า Quality ที่ใช้ ในการ

display เป็นแบบไหน ต้องมาดูว่าหลังจากรูปภาพท่ีได้ จะแก้ไข หรือว่าจะ edit ภาพน้ันให้มีลักษณะดีข้ึนอย่างไร
ตัวอย่างการแกไ้ขรปูภาพที ่1

รูปภาพที ่1

ด้านซ้าย  เป็นรูปภาพ original  สามารถทำให้รูปภาพท่ีเป็น original ท่ีมีจุดสกปรกอยู่ข้างๆ เป็นจุดๆ
ให้กลับมาเป็นแบบด้านขวาได้ เครื่องมือ tool ที่ใช้มีหลายอย่าง ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้เป็นหลายประเภท
อาจจะเลือกทั้ง Photoshop  ถ้าใครมีความชำนาญเรื่อง Photoshop หรือว่าเครื่องมือที่ติดมากับกล้อง
ถ้าสมมุติใช้กล้องถ่ายรูป กล้องส่วนใหญ่มีลักษณะเปน็ High den ท่ีใช้ในการ Scan หรือว่า Digital จะมี soft-
ware ที่ติดมาสามารถใช้ได้ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมา จะใช้แค่ Photoshop อย่างเดียวก็ไม่สมบูรณ์
หรือว่าจะใชแ้ค่ตัว software ท่ีติดมากับกลอ้งอยา่งเดยีวกไ็ม่สมบรูณ์ เนือ่งจากภาพบางภาพมขีนาดใหญม่าก
อาจจะใหญส่กั 30-40 เซน็  เวลาที ่adjust ความละเอยีด หรือว่า adjust สลีงไป ตัว software สว่นใหญ่
เวลาที ่adjust  จะ adjust ท้ังหมด จะไมเ่ลอืก adjust  เปน็ area อยา่งใชก้ลอ้ง Digital camera มีเรือ่ง
ของแสงทีต้่องคำนงึถงึตอ้งควบคมุในเรือ่งแสง  ถา้แสงเขา้มามากทำใหรู้ปภาพดา้นนีข้าว  รูปภาพดา้นนีด้ำ
เพราะฉะนั้นเวลา adjust สี ต้องคำนึงถึงด้วยว่าจะต้องให้สีทั้งหมดเสมอกัน หรือไม่ก็เทียบเคียงกับของ
ปจัจบุนัทีเ่ปน็อยู ่และรปูภาพที ่2 เปน็อกีตวัอยา่งหนึง่ทีท่ำการ edit ตัวภาพ ขอ้ดีของการทีเ่อาภาพมา Edit
คือสามารถเผยแพรไ่ด้ทันที
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สามารถนำภาพน้ีไปเผยแพร่ โดยท่ีเม่ือก่อน
มีแค่รูปไป scan อาจจะส่งให้ user เลย user จะเห็น
ว่าภาพจะต้องเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอง ซึ่ง
เวลานำไปปรบั คนปรับก็จะไม่เหมือนกัน เพ่ือให้ภาพ
ที่ทำเป็นเว็บ หรือปรับแต่งเรียบร้อยแล้วให้เขาไป
ก็สามารถเอารปูน้ีไปใชไ้ด้เลย ลดเวลาดว้ย แลว้ก็ลด
ขอ้ผดิพลาดในการทีจ่ะ distribute  file ด้วย ซึง่ใน
การทำ Photo Edit เราสามารถ edit ให้ขาวแบบนี้
ได้เลยหรือว่าหลังจากท่ีเราทำขาวแล้ว แต่อยากแสดง
ผล หรือว่า display บน web site ให้มีลักษณะเปน็
look and feel ให้ดูว่าเก่า เราสามารถสั่งสีเหลือง
สีเทา หรือว่าใส่ให้กระดาษมีรอยคลิปสีเทา เรา
สามารถทำไดจ้ากตวั software ท่ีบอกโดย อาจจะใช้
Photoshop  อาจจะใช้ตัว software อ่ืนๆ ท่ีติดมากับ
กล้องก็ทำได้เหมือนกัน

รูปภาพที ่2

จัดเก็บภาพและแสดงผลอย่างไร?
พอได้รูปแล้ว สิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งคือ

การจัดเก็บในเรื่องของการแสดงผลบนเว็บไซต์ จะ
ไม่พูดถึง เน่ืองจากว่าเราต้องจัดเก็บเอาไว้ เพ่ือท่ีจะดึง
รูปไปแสดงผลบนเวบ็ไซต์อยู่แล้ว แต่ว่าในการจัดเก็บ
ที่จะพูดถึงนี้ จะพูดถึงในลักษณะที่จะเอารูปนั้นมา
ใชง้านตอ่ไปหรอืว่าเอารูปนัน้มา reprint หรือว่าเปน็
Archive โดยปรกติอย่างท่ีบอกจะเก็บไว้  2 ชุด ชุดหน่ึง
online อาจจะเอาไวท่ี้เครือ่ง server หรือว่าอาจจะ
แยก hard disk อีกก้อนหน่ึง แล้วก็ให้ access เข้าไปท่ี
article น้ันเพ่ือท่ีจะแสดงผล แต่ในส่วนของตัว back
up หรือตัว copy image น้ัน ท่ีมีลักษณะของ draw
file จรงิๆ จะมขีนาดใหญม่าก เคยพบวา่รูปภาพ  1
รูปภาพ ถา้เราเกบ็ใหญจ่รงิๆ ประมาณสกั 500 MB
ก็ยังมี หรือถ้าเป็นลักษณะของโปสเตอร์อาจจะ
ใหญก่วา่นัน้ดว้ยซำ้ เวลาจดัเกบ็จะตอ้งเลอืกดีๆ  ว่า
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จะเอาอุปกรณ์ที่จัดเก็บอย่างไร เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยี
มากมาย   ถ้าสมมุติว่า อย่างสมัยก่อนเราคิดว่าอาจจะ
burn ลง CD แลว้ก็เกบ็ลง state  แต่ว่า ณ ปัจจบัุน
CD  ก็ค่อนข้างจะoff  ผลิตไปแลว้จะมี DVD มาแทน
หลังจาก DVD จะมีอีกตัวหน่ึงท่ีเปน็ลกัษณะคลา้ยๆ
optical device เหมือนกนั คล้ายๆ กับ DVD แต่เปน็
Blue ray  ซึง่จดัเกบ็ไดเ้ยอะกวา่ ต้องคำนงึถงึวา่ถา้
จะจดัเกบ็แลว้ เวลาทีเ่อาออกมาใช ้ใช้ได้ง่ายแคไ่หน
หรือว่าเวลาท่ีจะเอาออกมาใช้ เราสามารถเอาออกมา
ใชไ้ดเ้ลยหรอืเปลา่ ถา้เราจดัเกบ็เปน็ DVD หรือว่า
จดัเกบ็เปน็ Blue ray  แลว้ไมท่ำ storage หรือว่าท่ี
จดัเกบ็ใหดี้ๆ สามารถ Access ไดง้า่ย มีการจดัเกบ็
เป็นระบบ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าไม่มีบุคลากร
หรือว่าไม่มีเวลาที่จะมาจัดเก็บ แยกหมวดหมู่ของ
พวกนี ้ เราสามารถแยกเอาไวใ้น server หรือว่าใน
storage ต่างหาก แต่ว่าในส่วนน้ีมีเร่ืองของการ  back
up  อีกเนือ่งจากวา่ ไมว่่าจะเปน็ storage  ชนดิไหน
สามารถเกิดการเสียหายได้ท้ังน้ันไม่ว่าจะเป็น discarb
หรือว่าตัว DVD เวลาเรา burn  มา อยา่ง  Blue ray
เทคโนโลยค่ีอนขา้งใหม ่ ตัวอ่านตวัเขยีนอาจจะแพง
ข้ึนอยู่กับว่า ตัวรูปภาพหรือว่าตัวเจ้าของงาน มีความ

ต้ังใจแบบไหน มีกำลงัแคไ่หน มีบุคลากรแคไ่หนทีจ่ะ
ดูแลในเรือ่งของการจดัเกบ็ขอ้มูล แลว้ก็จุดประสงค์
หลังจากท่ีเราจัดเก็บแล้ว เราจะเอามาทำอะไร ถ้าเรา
จัดเก็บแล้ว เราอยากให้ลูกค้า request มา เพื่อ
สามารถเอา file ชุดนี้ print หรือว่าสามารถเอา
ไฟล์ส่งให้ลูกค้าได้เลย จะต้องสามารถ access ได้ง่าย
สามารถเข้าถึงได้ง่าย แล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายด้วย
อันน้ีข้ึนอยู่กับการใช้งานแล้วก็บุคลากรด้วย

หลักเกณฑ์การให้รายละเอียดภาพ
มาถึงเร่ืองท่ีสำคัญ อาจจะเรียกได้ว่า ถ้าเป็น

Project ท่ีเกีย่วกบั Archiving หลกัๆ กคื็อ สว่นใหญ่
เป็นเร่ืองการให้คำจำกัดความของรูปภาพ เราสามารถ
นำขึน้บนเวบ็ได ้เราสามารถเผยแพรไ่ด้ แต่บางทเีรา
ไม่สามารถบอกได้ว่าจริงๆ รูปภาพนั ้นคืออะไร
รูปภาพนั้นผิดหรือเปล่าที่เราให้คำจำกัดความไป
เพราะว่าเนื่องจากเก่ามาก ถ้าเป็นหลายร้อยปีคนที่
จะให้คำจำกัดความก็ค่อนข้างน้อย เวลาท่ีจะแสดงผล
หลกัๆ ท่ีคิดว่าถกูแน่ๆ  กคื็อ original information
เดี๋ยวจะให้ดูอย่างภาพนี้  Extract มาจาก image
property ภาพนีถู้กแน่ๆ  แต่จริงแลว้ ไม่มีประโยชน์
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อะไรสำหรบัการสบืคน้ เนือ่งจากวา่บอกวา่เปน็ type อะไร dimension อะไร location อยูท่ี่ไหน ภายใต้
description เราสามารถใสไ่ดเ้องซึง่สิง่นีต่้างหากทีส่ำคญั

ท่ีน้ีในเร่ืองของการใส่ Metadata เข้าไป ในรูปมีหลายอย่าง มี standard หรือว่าสามารถท่ีจะไม่  follow
ตาม standard กไ็ด ้กำหนดขึน้มาเองกไ็ด ้เนือ่งจากวา่รูปของเรามแีค ่Subject, Title หรือว่า photographer,
date แลว้กอ็าจจะเปน็ description นดิหนอ่ยกพ็อ ไมจ่ำเปน็ตอ้ง follow standard กไ็ด้ หรือว่าถา้ยงัไมมี่
idea สามารถ follow standard ตามตัว Dublin Core Metadata ได ้เพระวา่ Dublin Core ค่อนขา้ง wildly
เหมือนกันจะให้ดู

สมมุติจะ label ตัว metadata ตาม Dunlin Core เราสามารถตามเลอืกได้ตามน้ี คือสามารถใช ้title
กคื็อเปน็ short description เปน็ตวั digital image ตัวนัน้ หรือว่า creator ในความหมายถงึ Dublin Core
กจ็ะเปน็ photographer ในความหมายของเรา ตัว Subject หรือ Key word กต็รงตามนัน้เลย เปน็ Subject
หรือ Key word  ของตัวรูปภาพ description  ก็เหมือนกันเป็น free text ท่ีเราสามารถ describe ตัวรูปภาพได้
publisher ในทีน่ีจ้ะเกบ็ไวเ้ปน็ original ของเรา อาจจะไมโ่ชวใ์หล้กูคา้ดูกไ็ด ้อยา่งเชน่ ตัว collection จรงิๆ
แล้วอาจจะเป็นตัวระบบ หรือว่าตัว publisher อาจเป็นตัวมหาวิทยาลัย หรือว่าเป็นห้องสมุด date ใส่ได้
หลายอย่าง อาจจะใส่เป็น period เนื่องจากว่านานแล้ว ไม่แน่ใจว่าภาพนี้จริงๆ แล้วเมื่อไรกันแน่ใส่เป็น
period  หรือว่าเพิง่ถา่ยใหม ่แตว่่าเปน็ภาพทีส่ำคญัอาจจะเปน็ Exact date ไปเลย identifier languages
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หรือว่า Coverage เปน็ลกัษณะของ field ท่ี define
ตามตัว  Dublin Core Metadata สว่นอีกตัวหน่ึง
ตัว copy right จรงิแลว้ รูปภาพสว่นใหญ ่ ถ้าเปน็
รูปภาพเกา่ๆ ไม่มี copyright ท่ีชัดเจนว่าเป็นของใคร
แต่ว่าเหมือนกับว่า ไม่สามารถที่จะนำไปเผยแพร่
ไดอ้ยา่ง free ไมส่ามารถทำ series distributes ได้
เน่ืองจากว่าเป็นภาพค่อนข้างเป็นความลับ หรือว่าเป็น
รูปภาพท่ีใช้ ในส่วนของ commercial อยู่ตรงน้ี ต้องใส่
copyright ในภาพดว้ย ซ่ึงในตัว copyright เอง จะมี
ผลเหมอืนกนั เวลาทีใ่ห้ลูกค้าหรือเวลาทีใ่ห้นักศึกษา
หรือผู้ใช้ request รูปภาพเข้ามายังห้องสมุด request
เขา้มาเสรจ็ เราจะม ีdescription อยา่งไร ท่ีจะเอา
ภาพนัน้ใหล้กูคา้ อาจจะใหย้มืเนือ่งจากวา่คุณจะเอา
ไปทำอะไรกไ็ด้ ให้ยืมเนือ่งจากมนัไมไ่ด้เกา่มากใหยื้ม
และไมไ่ด้เห็นความจำเปน็ว่าจะต้องถา่ยเอง จะต้อง
digital เก็บไว้ เน่ืองจากมีเยอะ ให้ยืมไปก็ได้ เอาไปทำ
อะไรกไ็ด้แลว้เอามาคืน หรือว่าเปน็ digital ไฟล ์ซึง่
สามารถเผยแพรไ่ด้ ก็อาจจะส่ง email หรือว่าส่ง link
ให้ เพือ่ท่ีเขาจะ download รูปภาพนัน้ไปใชไ้ด้เลย
หรือสำคัญมาก ไม่สามารถให้ไฟล์ตัวนั้นไปได้ เรา
อาจจะตอ้ง print ใหเ้ขา ต้องกำหนดวา่ต้อง print มี
ขนาดรูปภาพไหน บ้างท่ีจะ print ให้หรือว่าจะส่ังเป็น
รูปภาพขาวดำโดยเฉพาะ หรือว่า print แลว้ต้องใส่
โนต้ไปดว้ยวา่มาจากหอสมดุนี ้ มาจากสถานทีน่ีเ้ปน็
copyright ของใคร อันนี้เป็นในส่วนของรูปภาพ

ซึ ่งในส่วนของรูปภาพแต่ละรูปภาพ จะมีความ
แตกต่างกันแล้ว ก็ค่อนข้างยากที่จะกำหนด copy
right เหมือนกัน บางทีได้ภาพมาภาพเกา่มาก อาจจะ
เป็นภาพเมือ่สมัยนานมาแลว้ เป็นภาพของพระราช-
วงศ ์ซึง่เราไมส่ามารถนำมาเผยแพรไ่ดง้า่ยๆ  ถงึจะ
ไม่มี copyright ต้องขอจากหนว่ยงานนัน้กอ่น เพือ่
จะสามารถนำภาพนัน้มา distribute ได้

ในเรือ่งของ copyright ค่อนข้างจะมีความ
ซับซ้อนพอสมควร ซ่ึงรูปภาพท่ีจะนำเสนอบนเว็บไซต์
ควรจะ clear เร่ืองพวกน้ีหมดแล้ว ไม่ควรท่ีจะเหลือไว้
เอาขึ้นไปก่อนแล้ว clear ที่หลัง เดี๋ยวจะมีปัญหา
ตามมาค่อนข้างเยอะ เนื่องจากว่าอยู่บน internet
แลว้ใครกส็ามารถทำอะไรได ้ถึงแมเ้ราจะบอกวา่เรา
มีเรือ่งของ protect รูปภาพคอ่นขา้งดี แตอ่ยา่งไรก็
สามารถนำไปใชไ้ด้อยู่ดี  หรือเขาพยายามจะนำไปใช้
จริงๆ

น้ีคือตัวอย่างของการ label ของตวั meta-
data ตรงนี ้สามารถใสตั่ว subject ของ Metadata
ลงไปได ้ โดยปรกตแิลว้รูปภาพซึง่ม ี subject ต่างๆ
กนัไป ซึง่แตล่ะ subject สามารถ link ได ้สมมติุว่า
เปน็ subject ตัวนี ้สามารถกดเพือ่ท่ีจะ link ไปหา
ตัวรูปภาพท่ีมี subject เดียวกันได้ ก็เป็นการ catego-
ries รูปภาพชนดิหน่ึง นีเ้ปน็ตวัอยา่งใหดู้
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ระบบการการสืบค้นและความปลอดภัยของ
คลังภาพ

อีกตวัหนึง่คอืตัว Feature Feature Photo
ก็คือตัวรูปภาพหรือว่าตัวไฟล์ท่ีเรารู้สึกว่ามันเปน็ไฟล์
เดน่มาก หรือว่าเปน็ highlight ของตวั collection
ของเรามีเป็น highlight อันน้ีก็จะเหมือนกัน ตัวหลักๆ
ก็จะมี order มี search มี browse อันนี ้ก็จะเหมอืน
กัน ส่วนตัวหลักมี browse มี search ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
ทุกๆ เว็บไซต์โดยส่วนใหญ่แล้ว Feature หลักที่
ต้องการม ีsearch มี browse และสามารถ order
ได้และสามารถสั่งรูปได้ แล้วตัวที่จะ Attach ผู้ใช้
ที่จะเข้ามาใช้งานก็คือ ตัวที่เปิดเข้ามาปั๊บ เห็นรูป
กอ่นเลย ซึง่รปูทีเ่ราเรยีกวา่ Feature Title หรือว่า
Feature collection ซึ่งเป็น collection ที่เตะตา
หรือว่าเป็นรูปท่ีเป็นแบบเตะตาผู้ใช้งานเอาข้ึน มาก่อน
เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้า หรือว่าดึงดูด
ความสนใจของผู้ใช้งาน หรือว่าเม่ือก้ี เป็นการแสดงผล
เว็บไซตแ์บบธรรมดา เข้าไปเหน็รูปส่วนตัวน้ีเป็นการ
แสดงผลแบบ Flash ซ่ึงการแสดงผลต่างกัน แต่จริงๆ
แลว้  Feature เหมือนกนั มี search เหมือนกนั มี
browse เหมือนกัน สามารถคลิกเข้าไปใน detail เพ่ือท่ี
จะแสดงขอ้มูลเหมอืนกนั

นอกจากนัน้ในตวัของ Detail view เรายงั
สามารถ Add feature ต่างๆ เข้าไปได้ ในตัวของ Detail
view เราอาจจะหลังจาก Add detail แล้ว เราสามารถ
Add favorite ได้ หรือว่า replace a copy ก็คือ เหมือน
ขอตัว order หรือว่า ณ ปจัจบุนันีมี้พวกเรยีกวา่ so-
cial network ก็คือเป็นพวก face book หรือว่า
เวบ็ไซตน์ีเ้ขาใช ้delicious  face book, delicious
เด็กสมัยนี้เล่นกันเยอะ เวลาที่เราโชว์เว็บไซต์หนึ่ง
เรากเ็พิง่ feature เขา้ไป ว่า ok คุณอยากจะ share
รูปภาพนีไ้ปท่ี delicious หรือว่า share ภาพน้ีท่ี face
book กไ็ด้ เปน็การใช ้social network เพือ่ให ้well
known มากขึน้ เว็บไซตข์องเรา well known และ
อีกอย่างหน่ึงเป็นการ share information ด้วย สมัยน้ี

ในรูปภาพบางท่ีเราก็ไม่รู้ว่ามาจากไหน ใคร
เปน็คนถา่ยภาพ เราสามารถใส ่unknown ลงไปได้
บางเว็บไซต์ก็ใส่ unknown เข้าไป อย่างภาพน้ีเอามา
จาก history America ใส่ unknown  เข้าไปเน่ืองจาก
ว่าเขาไมท่ราบจรงิๆ ว่าใครเปน็ผูข้าย

หลังจากท่ีได้ทุกอย่างมาครบแล้ว จะมีเร่ือง
ของ online จะทำอย่างไรท่ีจะเผยแพร่ online ซ่ึงเร่ือง
ของ online ก็จะมีหลายอยา่งเหมอืนกนั อย่างแรก
กคื็อว่า feature หลกัๆ มีอะไรบา้ง  อีกเรือ่งหนึง่คอื
security จะโชว ์image type เปน็ประเภทไหน ซึง่
ณ ปจัจบุนัเวลาทีเ่ราจะแสดงผลบนเวบ็ไซต ์อาจจะ
แสดงผลเปน็ JEPEG หรืออาจจะแสดงผลเปน็ JIP
บางท่ีถึงกับแสดงผลเป็น TNP ข้ึนอยู่กับความต้องการ
ของผู้ผลิตมากกว่าของผู้ใช้ เน่ืองจากว่าผู้ผลิตต้องการ
ได้ภาพสวยเลย ดีเลย ใช้เปน็ JIP กค็งจะโชวข์ึน้มา
คงไม่ได้ เพราะว่าจะ reduce ตัว quality ลงไปค่อนข้าง
เยอะแล้ว

แล้วสิ ่งที ่จะพูดถึงอีกเรื ่องหนึ่งคือเรื ่อง
policy ในการเข้าใช้งานของ user หรือแม้กระทั่ง
policy ในสว่นของการ destitute เด๋ียวจะใหดู้ อย่าง
อันนีโ้ดยทัว่ๆ ไปแลว้ เว็บไซตท่ั์วไปเขาจะมใีนเรือ่ง
ของการสบืค้น การ Browse แลว้ ก็สามารถ order
ได้  image ในเร่ืองส่วนของการ order ก็มีหลายแบบ
อาจจะ order โดยให้เบอร์ติดต่อ หรือว่า email ติดต่อ
email มาบอกวา่ จะเอารปูภาพทีเ่ปน็ ID นี ้ใหส้ง่มา
ที่ไหน หรือว่าอาจจะมีระบบเลย ซึ่งสามารถคลิก
ที่เดียวสามารถส่งข้อมูลของรูปภาพรูปนั้นแล้ว ก็
ความต้องการของ user ไปทีบ่รรณารักษ์  หรือว่าไป
ท่ีหน่วยงาน Archiving หรือว่าหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่ท่ีเขาจะสง่มาให ้รูปแบบสดุท้ายทีจ่ะ return มา
อาจจะเปน็ link เพือ่ให ้download  image หรือว่า
อาจจะบอกว่าได้เตรียมรูปภาพนี้เรียบร้อยแล้ว เรา
ไดท้ำการ reprint ใหคุ้ณเขา้มาเอาไดวั้นนี ้  หรือว่า
อาจจะสง่ EMS หรือว่าสง่ mail ไปใหล้กูคา้ได้
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70%  300 dpi reduce สกั 70% กจ็ะเหลอืสกั
ประมาณไมเ่กนิ 10 MB ถา้รูปภาพใหญจ่ริงๆ กจ็ะ
ไม่เกนิ 10 MB  อันนัน้ถอืว่าใหญ่มากแลว้ อาจจะ
เหลือสัก 1 MB หรือบางทีก็เหลือไม่ถึง 1 MB ด้วยซ้ำ
ซึง่ loading time กส็ามารถรบัได้

อีกเรื ่องหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงค่อนข้าง
มากเนือ่งจากเปน็ Rare Collection คือ Security
และ Protection ในเร่ือง Security  ณ ปัจจุบันมีมาก
มีคนพดูถึงเรือ่ง DRN  มีหลายประเภท หลายแบบ
อาจจะมีท้ัง visible watermark  ท่ีเราเห็นได้เลยจาก
รูปภาพ หรือว่าเป็น digital watermark หรือว่าบางที
ไม่มี watermark  แต่ใช้ตัว web script  ในการป้องกัน
หรือว่าใช้วิธีการ convert รูปภาพให้เป็นตัว flash
เพ่ือท่ีจะ reduce ตัว quality ของรูปภาพลง ให้ copy
ไปไดย้ากขึน้ อันนีเ้ปน็ตัว comparison ท่ีทำก็คือตัว
protection อันนี้อาจจะไม่หมดในปัจจุบันที่มีอยู่ใน

มีเทคโนโลยีช่วยในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ แล้วก็เด็ก
สมัยน้ีชอบเล่นในเร่ืองของ face book แล้วก็ในเร่ือง
ของรปูภาพทีจ่ะ share กนัใน internet

หลังจากท่ีเรารู้แล้วว่า feature หลักๆ ท่ีเรา
ต้องการหรือว่า feature ที่ควรจะมีบน Web site
Archiving photo ของเราจะมีอะไรบ้าง เราก็ต้อง
มาดูว่าสิง่ทีเ่ราจะตอ้ง concern ในการทีเ่ราจะเอา
รูปภาพไปไว้ online มีอะไรบ้าง อย่างที่บอกเมื่อ
รูปภาพขึ้นไปอยู่บนเว็บ สิ่งที่เราจะต้อง concern
ค่อนข้างเยอะก็คือ loading time ให้มัน match กับตัว
quality ของรูปภาพ เน่ืองจากว่า quality ดี load ไม่ได้
ไม่มีประโยชน ์ load ได้ แต่ดูแลว้น่าเกลยีดมันกไ็ม่
attractive กบัผูใ้ช ้เวลาทีจ่ะเชค็ในเรือ่งของ image
loading time หรือว่าตัว quality ของตัว image จะมี
มาตรฐานอยู่แล้วว่าเราควรจะใช้รูปภาพที่มี size
ประมาณเทา่ไร กคื็อประมาณ 300 dpi reduce สกั
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ส่วนท่ีเขาใช้กันกว้าง  จะมีอย่างแรกก็คือ เราสามารถ
ได้โดยลดตวั image size ลง เวลาเราลดตวั image
size ลง เราสามารถจะโชว์ได้เหมือนเดิม quality
ใกลเ้คียงไมไ่ดแ้ยม่าก  ภาพเลก็ๆ ท่ีเรา reduce size
ลง เราสามารถใหผู้ใ้ช ้copy ไปใชไ้ด ้เนือ่งจากวา่ถงึ
copy ไปใช้ก็อาจไม่มีประโยชน์อะไรมาก เพราะมี
ลักษณะเป็น Thumbnail  เล็กๆ ก็ไม่มีประโยชน์อะไร
มากมายที่เขาจะ copy ไปมากมาย อีกตัวหนึ่งคือ
reduce แทนที ่จะเปน็ size เราก ็Reduce quality
ซึง่ Reduce quality มีขอ้เสยีหลกัๆ คือว่าเมือ่ Re-
duce quality แล้วรูปใหญ่ แต่ว่าภาพเบลอ ผู้ใช้บางคน
ไม่เข้าใจว่า นี้คือ protection method อย่างหนึ่ง
แต่ผู้ใช้คิดว่า จริงๆ แล้วภาพน้ีไม่ชัด เพราะฉะน้ันไม่มี
ประโยชน์ที่จะเข้ามาดู หรือว่าไม่มีประโยชน์ที่จะ
เข้ามา refresh ตัว copy เพราะฉะน้ัน reduce quality
ของ image จริงๆ แล้วไม่แนะนำให้ใช้เป็นวิธีที่
ค่อนข้างจะไม่ดี

อีกอย่างหนึ่งคือ ใช้ตัว script จากบน
เว็บไซต์ จะใช้วิธีเขียน script เข้าไปป้องกันตัว
รูปภาพ แต่ว่าไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
อย่างท่ีบอก อาจจะแค่ visible ตัว mouse click  right
click  หรือว่าห้ามคลิกท่ีรูปภาพน้ัน อย่างท่ีเห็นอยู่ท่ัวๆ
ไป ก็จะมีตัวน้ี ข้อดีก็คือว่าไม่ต้องไปทำอะไรกับรูปภาพ
ไม่ต้องเสียเวลาในการทำ image processing แต่
จะมาเสยีเวลา ในเรือ่งของการปอ้งกนัท่ีเว็บ script
แล้วก็คนท่ีเข้ามา view รูปภาพกจ็ะไม่รู้สึกว่า มีอะไร
เปลีย่นแปลง แค่เพยีงรูสึ้กว่า copy ไม่ได้ อยากจะ
บอกวา่ถา้เขาตอ้งการทีจ่ะ copy จรงิๆ เขาสามารถ
จะ copy ไดเ้นือ่งจากวา่เปน็ web script ไมมี่ทาง
ป้องกันร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน เขาสามารถเข้ามา
เอาได้ ถ้าเขาอยากได้จริงๆ แล้วก็รูปภาพน้ันไม่มีคุณค่า
มากเพียงพอที่เขาจะมาเอา

อีกอยา่งหนึง่ คือคลา้ยๆ กนั คลา้ย script
เหมือนกัน แต่ว่าเขาจะเอาตัวรูปภาพเป็น jip file
เลก็ๆ อาจจะใสค่ำว่า copyright ลงไปกไ็ด้ หรือว่า
อาจจะใสเ่ป็น blanket ขาวๆ ลงไป แล้วเอาไป layer
ข้างบนตวัภาพจรงิ ก็อนญุาตใหเ้ขา copy ไปได ้เมือ่
เวลาทีเ่ขา copy ไป สิง่ทีเ่ขาไดก้คื็อ ตัวภาพเลก็ๆ
ข้างบนหรือว่าตัวภาพคำว่า copy right ก็จะไม่ใช่
ภาพจริงที่เห็นบนเว็บไซต์ แต่เป็นการ layer ภาพ
เฉยๆ  layer ภาพมีวิธีการทำหลายอย่าง อาจจะ layer
ด้วย script ง่ายท่ีสุด แต่ว่าปลอดภัยน้อยท่ีสุดหรือว่า
layer ด้วยตวั software ท่ีทำกับตวัภาพ คือต้องเอา
image มา manipulate อีกครั้งหนึ่งด้วยตัว layer
ตัวนั้นค่อนข้างยาก ตัว software ค่อนข้างมีราคา
รูปภาพนัน้จริงๆ ก็เหมาะการโชวท์าง internet อย่าง
เดียว หลังจากท่ีเราทำการ layer แล้วภาพน้ัน เหมือน
กับไดรั้บการเปลีย่นแปลงไปแลว้ ถึงแมว่้า physical
จะเหน็ว่าไม่เปลีย่นอะไร แต่ว่าข้างในเปลีย่น เพราะ
ฉะนั้นเวลาที่เราจะเอาภาพนี้มาจัดการมาแก้ไข มา
edit เพื่อที่จะให้มันสวยงาม ภาพนั้นก็ไม่สมควร
มาทำอีก

อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดๆ มากๆ คือทำ
visible watermark คือใส่ watermark เข้าไปที่
ด้านลา่งหรอืว่าตรงรปูภาพ สว่นของการทำ visible
watermark จรงิๆ แลว้ อาจจะคดิว่างา่ย ทำ water-
mark อย่างไรไม่ให้ไปรบกวนสายตา ผู้ใช้งานทำ wa-
termark อย่างไร ให้ผู้ใช้หรือผู้ท่ีเอารูปไปใช้ไม่รู้สึกว่า
ไปปิดบังส่วนที่สำคัญของรูปภาพแล้วป้องกันด้วย
ไม่ให้เอารูปภาพไปใช้ แต่ส่วนใหญ่พวกท่ีจะใช้ visible
watermark จะเป็นรูปภาพท่ีไม่ค่อยมีความสำคัญมาก
หรือบางทีถ้าสมมุติเราเอารูปภาพมาใส่ visible
watermark ก็จริง แต่ว่าเราใส่เพียงให้เบลอเป็น
ลายน้ำ มันก็จะออกมาเป็นลักษณะเดียวกับการ
reduce quality ของตัว Image ซ่ึงถ้า user เข้าใจก็ดี
แต่ถ้า user ไม่เข้าใจก็อาจจะคิดว่าภาพมี quality ท่ีแย่
ภาพม ีquality ท่ีไมดี่ แตถ้่าเราจะทำจรงิๆ กไ็ดเ้ขยีน
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comment ไว้ข้างล่างว่า อันนี้เกิดจาการ protect
original image ถ้าอยากได้ original image ที่มี
quality ท่ีดีกว่าน้ีให้ request จากทีน้ี่ๆ เรากส็ามารถ
ทำได้เหมือนกัน

อีกตวัหนึง่กคื็อ digital watermark มีอยู่
ช่วงหนึง่ทีพ่ดูถงึ digital watermark ค่อนขา้งมาก
digital watermark เหมือนกับการเอารูปภาพมา  แล้ว
ใส่อะไรเข้าไปอย่างหน่ึง อาจจะเปน็ text หรือว่าเป็น
รูปภาพ ซ้อนเข้าไปในตัวรูปภาพตัวใหญ่ เวลาซ้อน
เขา้ไป ถา้ software ท่ีใชใ้นการทำ digital water-
mark เป็น software ที่ดี คือมี software หลาย
ประเภท มีต้ังแต ่software ท่ีถูกถงึ software ท่ีแพง
ถ้าดีจริงๆ  size  ของรูปภาพจะไม่เปล่ียนเลย dimen-
sion  ไมเ่ปลีย่น size ไมเ่ปลีย่น ผูใ้ชไ้มรู้่ว่าตัวภาพ
น้ันจริงๆ มีอะไรซ่อนอยู่ข้างหลัง เป็นเหมือนการ layer
ชนิดหนึ่ง เพียงแต่ว่าแทรกตัว code เข้าไปในตัว
code ของรูปภาพ เป็นตัว digital code 01, 02 แทรก
เขา้ไป เวลาแทรกเขา้ไปขอ้ดี กคื็อคนท่ีเอาไปไมรู้่ว่า
อันนีมี้ copyright อยู ่หรือว่ามี digital watermark
อยู่ข้างใน แต่ว่า ข้อเสียคือ software บางตัวท่ีใช้ทำตัว
digital watermark ถา้สมมติุว่าจะเอารปูทีมี่ digital
watermark  อยูข้่างในเอามาตดัขอบ สมมติุว่าเดิม
มีขอบขาวอยู ่ เขา download มาเขาเอามาตดัขอบ
ตัว digital watermark หายไปแล้ว ซ่ึงก็ไม่มีประโยชน์
ก็หายไปพร้อม กับการท่ีเราทำ image manipulation
เราตัด เรา edit รูปภาพตัว digital watermark ก็หาย
ไปแลว้

อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเขาเอารูปภาพเรามาเขา
ไม่เผยแพรท่าง Internet แตเ่ขาเอามา print  digital
watermark ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับเร่ืองของการ print
เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหารูปภาพเจอ รูปภาพ
นัน้ไดรั้บการเผยแพรไ่ปแลว้  internet อาจจะไมไ่ด้
เผยแพร่ในประเทศไทย เป็นรูปภาพสวยสำคัญ
อาจจะไปเผยแพรท่ี่ต่างประเทศ print ขายเรยีบรอ้ย
แลว้ ซึง่เราไมส่ามารถจะตรวจสอบได้

มีอีกสองอยา่งคือ นำรูปภาพนัน้เวลาแสดง
ผล แทนที่จะแสดงเป็นรูปภาพให้แสดงเป็น flash
หรือว่าเวลาที่แสดงนำมาใส่ appate appate คือ
เหมือนกบัเปน็ JAVA ตัวหน่ึงเปน็ JAVA appate ซ่ึง
ท้ังสองอยา่งนีจ้ะมลัีกษณะคลา้ยกนั ก็คือว่า เราเอา
ตัวภาพมาแสดงผลบนอีกที่หนึ่ง เพื ่อที ่จะให้เขา
download ได้ยากข้ึน อย่างเป็น Flash เขาต้อง down
load ได้ ถ้าเขาอยาก download ได้ก็จริง แต่เม่ือเขา
extract รูปท่ีเปน็ flash ออกมาแลว้ โดยปรกตแิลว้
จะได้ quality ท่ีแย่ลง เน่ืองจากว่าตัว flash เอง เวลา
ท่ีเราทำเปน็ flash ขึน้มาจะตอ้ง reduce ตัว quality
image อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นทั้งสองตัวนี้ก็สามารถ
เลือกใช้ได้ สามารถเป็นตัว appate ถ้าเราจะเอาไปใช้
จริง ตัวเว็บไซต์ของเราหรือว่าตัว browser ของ
ผู้ใช้งานจะต้องลง JAVA appate ด้วย ก็จะไปยุ่งยาก
กบัผูใ้ช้งานอกีด้วย อันนีก็้จะเปน็ตัวอย่างของการใช้
copy right ซึง่ปจัจบุนัคนใช ้copy right ค่อนขา้งดี
กคื็อว่าไมไ่ปรบกวนภาพในสว่นหลกัๆ และสามารถ
บอกวา่อันนีเ้ปน็ copy right มาจากไหน
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ท่ีมา:  Picture Australia
(http://www.pictureaustralia.org )

ท่ีมา:  Picture America
(http://picturingamerica.neh.gov)

อันนีเ้ปน็ sample ตัวเวบ็ไซต ์ไมมี่อะไรมากเปน็ตัว sample เวบ็ไซตท่ี์ปจัจบุนัมาเปน็ตัว Picture
Australia (http://www. picture australia. org),  Picture America (http://picturing america.neh. gov)
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จะตอ้งม ี standard guidelines ว่า จดัเกบ็อยา่งไร
จะแสดงผลอยา่งไร หลังจากนี ้แลว้จะมีการ order
หน่วยงานไหนจะต้องรับผิดชอบ เวลาที่จะ order
จะตอ้งมเีรือ่ง copy right issue ถา้เปน็เรือ่งสำคญั
มากๆ จะต้องมีในเรือ่งของ law protection ในเรือ่ง
ของกฎหมายของรูปภาพ ถ้าเกิดไม่ serious มาก
กเ็ปน็ในเรือ่งของการ request จะต้อง copy right
อย่างไร request ลูกค้าจะสง่ไปแบบไหน ซ่ึงแตล่ะ
ภาพ แตล่ะ collection กจ็ะตา่งกนั collection ท่ี
สำคัญอาจจะต้องให้ความสำคัญกับการ request ภาพ
หรือว่าไมส่ามารถ สง่รปูทีเ่รามีเปน็ law image ไป
ใหเ้ขาไดเ้ลย แตเ่ราจะตอ้งมกีาร scan เอง หรือว่า
มีการ print เองนี ้ เปน็ในเรือ่งของ process ท่ีจะ
ทำงาน

เว็บไซต์คลังภาพที่น่าสนใจ
อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ลองเข้าไปดูกันได้

เป็นเว็บไซต์ท่ีเขาทำกันท่ีเป็นรูปภาพแสดงผลออกมา
เปน็ flash

Picture Austraia
(http://www.pictureaustralia.org)
Picturing America
(http://picturingamerica.neh.gov)
NYPL, Photography Collection
(http://www.nypl.org/research/chss/
spe/art/photo/photo.html)
Western History Photography
Collection

(http://history.denverlibrary.org/ images/index.html)

ปัญหาที่พบบ่อยๆ
อันนีสุ้ดท้ายแลว้ ปัญหาส่วนใหญท่ี่จะเกดิ

ที่จะพบเมื่อเราทำระบบที่เกี่ยวกับ Photography
Archives อย่างแรกทีบ่อกกคื็อว่า รูปภาพไมมี่ขอ้มูล
เกีย่วกบัรปูภาพเยอะ ตัว metadata ท่ีเราจะเอามา
label บนรปูภาพ ยากทีจ่ะเอามาทำเปน็ Rare im-
age จริงๆ เปน็ image ท่ีค่อนขา้งใหม ่ตัวน้ีกจ็ะไมมี่
ปญัหาอะไร แตว่่าเปน็ Rare image จรงิๆ สว่นนีคื้อ
ส่วนท่ีสำคญั เพราะฉะนัน้องคค์วามรู้ท่ีอยูใ่นองคก์ร
หรือว่าองค์ความรู้ของคนท่ีจะมาผลิตตัวระบบน้ีจริงๆ
ก็อาจจะต้องเอาความรู้จากคนเก่า หรือว่าคนที่รู้จัก
รูปภาพนีจ้รงิๆ เอามา ช่วยกนัเพือ่ท่ีจะ participate
ให้ตัวระบบม ีvaluated มากขึน้ อีกอยา่งหนึง่กคื็อว่า
ส่วนใหญเ่วลาทำ ก็ทำไปเลย ไม่มี standard guide-
lines ที่จะทำการเช็คดูก่อนว่า เราควรจะทำอะไร
กอ่นหลงั เราควรจะดกูอ่นว่าควรใช้ scanner แบบ
ไหน รูปภาพของเราเปน็แบบไหน เพ่ือท่ีจะ preserve
ตัว original ของเราให้ดีที่สุด หรือว่าเวลาทำเสร็จ
แล้วเรา จะโชว์รูปแบบไหนบนเว็บไซด์ของเรา หรือว่า
เราจะจัดเก็บภาพที่ได้เอาไว้ที่ไหน โดยปรกติแล้ว
จะไมมี่การคำนงึถงึเรือ่งของพวกนีก่้อน ปรกตก็ิคือมี
รูปภาพอยู่แล้วพอเราเจอ ก็ digital แล้วเราก็เผยแพร่
เราไมไ่ดค้ำนงึถงึวา่ ต่อไปเราจะเอามา reproduce
อยา่งไร ซึง่เรือ่งพวกนีจ้ะเปน็สว่นทีจ่ะตอ้งคยุกนัใน
การทำงานว่า ถ้าจะทำงานเรื่องพวกนี้จริงๆ เรา

เอกสารประกอบการเรยีบเรียง
ถอดคำบรรยายเรือ่ง "การใชเ้ทคโนโลยกัีบการบรหิารจดัการคลงัภาพ: มรดกความทรงจำ" โดย นางสาวณฐัพร บุญมี

วันท่ี 5 สงิหาคม 2552 เวลา 10.45-12.00 น. ณ หอสมุดและคลงัความรู้ มหาวิทยาลยัมหิดล
Nattaporn Boomee. Digital Images Memories. [Slide ppt], 2009.
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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนีมี้วัตถุประสงคเ์พือ่ (1) ศึกษา

ระดับการรับรู้ของบรรณารกัษ์ห้องสมุดสถาบนัอุดม-
ศึกษาตอ่การจดัการความรู ้(2) ศึกษาพฤตกิรรมการ
รับรู้ของบรรณารักษ์ในกระบวนการการจัดการความรู้
(3) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้
ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บรรณารักษ์ที่
เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้หรือรับผิดชอบ
เรื่องการจัดการความรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดม-
ศึกษาของรฐัและเอกชน จำนวน 195 คน จากหอ้ง-
สมุดสถาบันอุดมศึกษา 24 แห่ง ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
การแจกแจงความถี ่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบเพ่ือ
วัดความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) และการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (F-test) ผลการ
วิจัยพบว่า

1.  ระดับการรบัรูข้องบรรณารกัษห้์องสมดุ
สถาบันอุดมศึกษาต่อการจัดการความรู ้ในด้าน
นโยบาย ด้านประโยชน์ และความสำคัญของการ
จัดการความรู้ และดา้นกระบวนการของการจดัการ
ความรู้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก

2. พฤติกรรมการรับรู้ของบรรณารักษ์ใน
กระบวนการจัดการความรู้พบว่า บรรณารักษ์ห้อง
สมุดสถาบันอุดมศึกษามีพฤติกรรมการรับรู้ในด้าน
การค้นหาความรู้ ด้านการสรา้งและแสวงหาความรู้
ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้านการประมวล
และกลั่นกรองความรู้ ด้านการเข้าถึงความรู้ ด้าน
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการเรียนรู้
โดยภาพรวมอยูใ่นระดับปานกลาง

3. ปัญหาและอ ุปสรรคในการจ ัดการ
ความรู้ของบรรณารกัษ์ คือ ด้านกระบวนการพบวา่
ห้องสมดุไม่มีการถา่ยทอดความรู้ระหว่าง บุคลากร/
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ ด้านผู้ปฏิบัติงาน พบว่า
ความสามารถของบรรณารกัษ์ห้องสมุดสถาบันอุดม-
ศึกษา มีข้อจำกัดในการเรียนรู้แตกต่างกัน ด้านเทคโน-
โลยี พบว่า ห้องสมุดไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด เพื่อช่วย
ใหก้ารปฏบิติังานมปีระสทิธภิาพ

4. การเปรียบเทียบการรับรู้ของบรรณา-
รักษ์ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาต่อการจัดการความรู้
พบวา่  เพศ อายุ ระดับการศกึษา และประสบการณ์
การทำงานไม่มีผลต่อระดับการรับรู้และพฤติกรรม
ของกระบวนการจดัการความรู้ของบรรณารกัษ์ เม่ือ
พจิารณารายดา้นพบวา่ บรรณารกัษท่ี์มีอาย ุ 20-30



ปี มีพฤตกิรรมในการรบัรู้ ด้านการแบง่ปนั แลก-
เปล่ียนความรู้แตกต่างจากบรรณารกัษ์กลุ่มท่ีมีอายุ
31-40 ปี 41-50 ปี และ50 ปีขึ้นไปที่ระดับนัย
สำคญัทางสถติิท่ี 0.05

Abstract
This research aims at (1) studying the

level of perception of librarians in higher educa-
tion institutions toward knowledge management
(2) studying the perceptional behavior of librar-
ians in the process of knowledge management,
and  (3) studying the problem and obstacle in
knowledge management of  librarians in higher
education institutions. The 195 librarians from the
24 private and government libraries who attend
the activities of knowledge management are se-
lected as the sample of this study. The data were
collected by using questionnaire and analyzed sta-
tistically by frequencies, percentage, standard
derivation, test to measure differences in mean
(t-test) and one-way analysis of variance (f-test)

The result shows that (1) the librarians
in higher education perceived the policy, benefit
and importance of knowledge management, and
process of knowledge management are at high
level, (2) the perceptional behavior of librarians
in the terms of process of knowledge manage-
ment,  knowledge identification, knowledge
creation and acquisition, knowledge organization,
knowledge codification and refinement, knowl-
edge access, knowledge sharing, as well as
knowledge learning are at moderate level, and
(3) the problem and obstacle of librarians in
knowledge management is the process, that is,
the libraries cannot transmit the knowledge among
the persons or institutes systematically. The abil-
ity of each librarian in higher education institu-
tions is limited at different ways of learning. In
term of technological aspect reveals that the

libraries are lack of the data linkage between
departments to help the operation of libraries
effectively.  (4)  In comparison of libraries' per-
ception toward knowledge management depicted
that gender, age, educational background, and
working experiences do not affect the librarians'
level of perception and behavior in the process
of knowledge management. Considering by each
aspect, the behavior of knowledge sharing of
librarians aged 20-30 years old is different from
the librarians aged 31-40 years old, 41-50 years
old, and over 50 years old at the significant level
of 0.05.

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
สังคมโลกเก ิดการเปลี ่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว เน่ืองจากปัจจัยการก้าวกระโดดของเทคโน-
โลยท่ีีมีการพฒันาอยา่งต่อเนือ่ง ความซับซอ้นของ
ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบัน
มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารและการพัฒนาองค์กรต่างๆ ตลอดจน
วิธีคิด และกระบวนการทำงานของบุคลากรใน
องค์กร ส่งผลใหเ้วทีในการแขง่ขันท่ีเคยจำกดัอยู่ใน
วงแคบๆ กระจายไปครอบคลมุท่ัวโลกเสมอืนหนึง่
เป็นโลกไร้พรมแดนจึงทำให้องค์กรต่างๆ ต้อง
พัฒนาตนเองเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรู ้ (learning organization) โดยเฉพาะสงัคม
ในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งความรู้ (knowl-
edge society) ความรู้จึงมีอิทธิพลและบทบาท
ในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการดำเนินชีวิตใน
ปัจจุบัน ทั้งช่วยในการตัดสินใจและเพิ่มอำนาจ
ในการแขง่ขนัมากขึน้ในโลกยคุปัจจบัุน ซ่ึงต่างจาก
เดิมที่คนให้ความสำคัญกับข้อมูลมาก แต่ช่องทาง
การเข้าถึงขอ้มูลทำได้สะดวกมากขึ้น ทำให้คนเข้า
ถึงข้อมูลได้ง่าย กอปรกับข้อมูลมีหลายประเภท
การมีข้อมูลอย่างเดียวจึงไม่ถือว่าเป็นจุดแข็ง แต่
อย่างใด ส่ิงท่ีสำคัญมากกวา่ข้อมูลคือ ต้องสามารถ



นำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประยุกต์ปรับใช้ หรือทำให้เป็น
ประโยชน์ในแง่การแปลงข้อมูลมาเป็นความรู ้
(ดวงเดือน จันทร์เจริญ, 2549,253-254) ซ่ึงสภาวะ
ดังกล่าว ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม เศรษฐกิจฐานความรู้
(knowledge-based economy) ความรู้ได้กลาย
เป็นตัวขับเคล่ือนท่ีสำคัญ โดยเฉพาะความรู้ประเภท
ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวคน (tacit knowledge) ซ่ึงเป็นหัวใจ
ในการจัดการความรู้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 8-10 มีแนวคดิใหม่ท่ีเปน็จดุเปลีย่นแปลงที่
สำคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศและเป็น
แผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ของสังคมไทย
โดยใหค้วามสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกหน่วย-
งานตา่งๆ ในสงัคม และมุง่ให ้"คนเปน็ศูนยก์ลาง
การพฒันา" มากกวา่การพฒันาเศรษฐกจิ เหมือน
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
อดีตท่ีผ่านมา เน่ืองจากคนเป็นปัจจัยท่ีสำคัญในการ
บริหารจัดการองค์กรให้ประสบความสำเร็จ หรือ
ล้มเหลว ประเทศไทยจึงต้องการเตรียมความพร้อม
ของคน และระบบใหส้ามารถปรบัตัวพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอ์ย่าง
รู้เท่าทันโลกปัจจุบัน (จรินทร์ อาสา ทรงธรรม, 2551,
1-3)

ดังนั้น แนวคิดและหลักการการจัดการ
ความรู้ (knowledge management) จึงมีบทบาท
สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กรในทุกระดับ และ
เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า การจัดการ
ความรู้ที่ดี นำมาซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกดิประโยชนสู์งสดุต่อองค์กรโดยรวม แม้แต่
ภาครัฐได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการ
ความรู้ และดำเนินการการจัดการความรู้อย่าง
เร่งด่วนในระบบราชการ เพือ่ให้เห็นผลและปฏบิติั
ได้จริง สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 หมวดท่ี 3 มาตรา 11 ท่ีเสนอไว้ว่า  "ส่วน
ราชการมหีนา้ท่ีพฒันาความรูใ้นสว่นราชการ เพือ่
ให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำ
เสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือนำมาประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
เหมาะสมกบัสถานการณ ์ รวมท้ังต้องสง่เสรมิและ
พัฒนาความรู้  ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์  และ
ปรบัเปลีย่นทศันคตขิองขา้ราชการในสงักดั ใหเ้ปน็
บุคคลที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน-
ราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์" จากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวทำให้
หน่วยงานราชการต่างๆ เริ ่มดำเนินการพัฒนา
องค์กร โดยการกำหนดแนวปฏิบัติของรูปแบบ
กิจกรรมเพือ่การจัดการความรู้ ด้วยการสร้างระบบ
ที่ให้บุคลากรสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้าง-
ขวาง มีการประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ และ
จัดให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่นความรู้
ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขา้ราชการ  เพือ่ใหเ้ปน็ผูท่ี้มีความรู้ในวชิาการ
สมัยใหม่และปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้ง
ต่อตนเองและองค์กร

ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
แนวคิดด้านการจัดการความรู้ได้กลายเป็นส่วนหน่ึง
ที่สำคัญของกลยุทธ์ด้านความรู้ในหลายองค์กร
และได้นำไปปรับปรุงใช้ในองค์กรต่าง ๆ   แม้กระท่ัง
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการยก
ระดับการเรียนรู้ในองค์กรการศึกษา โดยมีความ
ต้องการให้สถาบันการศึกษาในสังกัดเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้ (learning organization) จึง
มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศกึษา (สมศ.) เปน็หนว่ยงานกลางทำ



28 รงัสิตสารสนเทศ••• ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552

หน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพการศกึษาของสถาบนัอุดม-
ศึกษาทั่วประเทศ โดยกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ทั่วประเทศ จำเป็นต้องมีการวัดและประเมินผลใน
รูปแบบของการประกันคุณภาพ (Quality Assurance
: QA) และมกีารนำเรือ่งการจดัการความรู้มาเปน็ตัว
ช้ีวัด (Key Performance Indicators: KPIs) ในการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาด้วย (จรนิทร์ อาสาทรง-
ธรรม, 2551: 3) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ
จัดการความรู้ในองค์กร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการที่นำไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จตาม
ความมุ่งหวังของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.)

       ห้องสมดุเปน็หนว่ยงานหนึง่ของสถาบนัอุดม-
ศึกษาท่ีต้องทำการประกนัคณุภาพ (Quality Assur-
ance: QA) โดยมกีารวดัและการประเมนิ ถงึตัวช้ีวัด
(Key Performance Indicators: KPIs) เรื่องการ
จัดการความรู้จึงได้มีการนำแนวคิดการจัดการความรู้
เข้ามาใช้เป็นเครือ่งมือในการบรหิารจัดการห้องสมุด
อยา่งแพรห่ลาย ซึง่รปูแบบและวธิกีารปฏบิติัการจดั
การความรู้มีหลากหลายรปูแบบแตกตา่งกันในแตล่ะ
ห้องสมุด และในการดำเนินการจัดการความรู้ก็มี
ห้องสมุดแต่ละแห่งที่ดำเนินการ แล้วประสบความ
สำเร็จในระดับท่ีแตกต่างกัน

ในบริบทของสังคมแห่งการจัดการความรู้
ประเด็นสำคัญที่บรรณารักษ์ จะต้องตระหนักคือ
การปรับตัวและเปลี่ยนบทบาทตนเองให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในโลก
ยุคปัจจุบันที่มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้
เพื่อให้การบริการห้องสมุดและสารสนเทศมีความ
สมบูรณ์แบบ ห้องสมุดมีหน้าที่สนับสนุนกระบวน
การเรียนการสอนและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา แต่
การศึกษาภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่

เพียงพอ จึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด ในฐานะที่ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่ง
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
ตามรสนยิม และความสนใจของแตล่ะบคุคลจงึเปน็
สิ่งที่จำเป็น

ด้วยเหตุนี ้จึงต้องเตรียมความพร้อมของ
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของผู้ใช้บริการและ
บรรณารักษ์ในฐานะบุคคลสำคัญท่ีช่วยดำเนินการต่างๆ
ให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายขององค์กร จึงจำเป็นอย่างย่ิง
ท่ีบรรณารกัษจ์ะตอ้งดำเนนิบทบาทในฐานะผูจ้ดัการ
ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการบ่งชี้ความรู้ สกัด
และรวบรวมความรู้มาจัดระบบสนับสนุนการเข้าถึง
คลังความรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ข้ึน
ในสังคม นอกจากนี้วิกฤตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เปน็อีกปจัจยัหน่ึงท่ีทำให้บรรณารักษ์ต้องตระหนักถงึ
ความสำคัญของการจัดการความรู้ เน่ืองจากห้องสมุด
ต่างๆ ได้ลดอัตราการว่าจ้างงานของบรรณารักษ์
รวมถึงเมื่อบรรณารักษ์เกษียณอายุหรือลาออก ซึ่ง
จะนำความรู้ท่ีติดตัวบุคคลน้ันออกไปด้วย ทำให้ความรู้
ท่ีอยู่ในตัวบุคคลท่ีมีการส่ังสมเป็นระยะเวลานาน ไม่มี
การบนัทกึจดัเกบ็ หรือถา่ยทอดใหผู้ร่้วมงานจงึทำให้
ห้องสมุดต้องสูญเสียความรู้ที่เป็นเทคนิควิชาการที่
สำคัญ ซ่ึงเปน็ความรูท่ี้ฝังลกึอยูใ่นรูปทกัษะ ประสบ-
การณ์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว และต้องเสีย
เวลาการพัฒนาบุคลากรใหม่ สร้างคนใหม่ตลอดเวลา

บรรณารักษ์จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ
การทำงานของตนเอง เพื่อให้ห้องสมุดเป็นองค์กร
แหง่การเรยีนรู ้ (learning organization) จงึจำเปน็
ต้องมคีวามรู้ ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการจดัการความรู้
ในห้องสมุด เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป แต่มุมมองความ
เข้าใจในสิ่งที่ได้รับรู้ ความสามารถในการรับรู้ของ
แต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์
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ที่ได้รับและการประเมินค่าสิ่งที่รับรู้ จากที่มาและ
ปัญหาดังกล่าว ประกอบกับผู้วิจัยได้ปฏิบัติงานเป็น
บรรณารักษ์ห้องสมดุสถาบนัอุดมศึกษา และมหีน้าท่ี
เกี ่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ
หนว่ยงาน ดังนัน้ ผูวิ้จยัสนใจทีจ่ะศกึษาการจดัการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ทราบระดับการ
รับรู้การจัดการความรู้ พฤติกรรมการรับรู้ในกระบวน
การการจัดการความรู้  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้  ปัญหา
และอุปสรรคในการจัดการความรู้ในห้องสมุดท่ีเกิดข้ึน
จริง ทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานสำหรับห้องสมุดใน
การวางแนวทางเพือ่ส่งเสริมให้บรรณารักษ์ มีความรู้
และความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (learning organization) และการสรา้งความ
ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการจัดการ
ความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการดำเนินงานให้มีประ-
สิทธิภาพ รวมถึงเป็นแนวทางในการดำเนินการ
จัดการความรู้ให้แก่บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาและหอ้งสมดุอ่ืนๆ ท่ีสนใจ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของบรรณา-

รักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อการจัดการ
ความรู้เพ่ือใช้ในการปฏบัิติงาน

2. เพ ื ่อศ ึกษาพฤต ิกรรมการร ับร ู ้ของ
บรรณารักษ์ในกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน

3. เพื ่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดการความรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษาของรัฐและเอกชนเพือ่ใช้ในการปฏบัิติงาน

สมมติฐานของการวิจัย
1. เพศ อายุ ระดับ การศึกษา และ

ประสบการณ์การทำงานของบรรณารักษ์ท่ีแตกต่างกัน
มีระดับการรับรู้ต่อการจัดการความรู้ท่ีแตกต่างกัน

2. เพศ อายุ ระดับ การศึกษา และ
ประสบการณ์การทำงานของบรรณารักษ์ที่แตกต่าง
กัน มีพฤติกรรมต่อกระบวนการการจัดการความรู้
ท่ีแตกต่างกัน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  (sur-

vey research) โดยการเกบ็ข้อมูลจากแบบ สอบถาม
1. ประชากรท่ีใช้ในการ วิจัย ได้แก่ บรรณา-

รักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวนท้ังส้ิน
526 คน แต่มีบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรฐัและเอกชนเพยีง 489 คน เท่าน้ัน ท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมการจัดการความรู้ หรือรับผิดชอบเรื่องการ
จดัการความรู้ของหอ้งสมดุสถาบนัอุดมศึกษา ผูวิ้จยั
จึงถือว่าประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีจำนวน
489 คน ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา โดยใชก้ารกำหนดขนาดของกลุม่ตัวอย่าง
จากตาราง Krejcie และ Morgan (อ้างถงึในบญุชม
ศรีสะอาด, 2535, 40) ไดจ้ำนวนกลุม่ตัวอยา่งทีใ่ชใ้น
การศึกษา จำนวน 214 คน จากน้ันนำมาเทียบสัดส่วน
กับประชากรเพื่อการกระจายการเก็บกลุ่มตัวอย่าง
ให้ครอบคลุม

2. เคร ื ่องมือที ่ใช ้ในการว ิจ ัยเป ็นแบบ
สอบถามที ่แสดงความคิดเห ็นในการร ับร ู ้ของ
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อการ
จัดการความรู้แบบสอบถามน้ี มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ
0.956
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนิน
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุม่ตัวอย่าง ได้แก ่บรร-
ณารักษ์จากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพ
มหานคร และปรมิณฑล 24 แห่ง จำนวน 214 คน
ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืน จำนวน 195
ฉบบั คิดเปน็รอ้ยละ 91.12

4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบเพื่อวัดความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดยีว (F-test)

ผลการวิจัย
จากผลวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลได้

ดังน้ี
1. ด้านข้อมูลทั ่วไปของประชากรกลุ ่ม

ตัวอยา่ง พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดม-
ศึกษาสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ 87.2% และมอีายอุยู่
ระหว่าง 41-50 ปี 28.7% นอกจากนี้ ยังพบว่า
บรรณารักษ์ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
57.9% และมีประสบการณ์ในการทำงานห้องสมุด
มาแลว้อยูร่ะหว่าง 20 ป ีขึน้ไป 28.2%

2. ด้านระดับการรับรู ้ของบรรณารักษ์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อการจัดการความรู ้
พบว่า ในด้านนโยบายของการจัดการความรู้ด้าน
ประโยชน์และความสำคัญของการจัดการความรู้
และด้านกระบวนการของการจัดการความรู้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และศึกษา
พบรายละเอยีดของแต่ละด้านดังน้ี

• ด้านนโยบายของการจัดการความรู้
พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มี
การรับรู้ว่า การจัดการความรู้เป็นดัชนีชี้วัดตัวหนึ่ง
ในการทำประกนัคุณภาพ (Quality Assurance: QA)
ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ได้บังคับให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งดำเนินการ
เพือ่ยกระดบัการทำงานใหไ้ด้มาตรฐาน ด้วยค่าเฉลีย่
4.12 การจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้ในการ
บริหารงานในหอ้งสมดุ ด้วยค่าเฉลีย่ 4.09 และการ
รับรู้ถึงนโยบายและแผนการการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานมีความชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติ
ไดจ้รงิ ด้วยคา่เฉลีย่ 3.66

• ด้านประโยชน์และความสำคัญของ
การจัดการความรู้ พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษามีการรับรู้ว่า การจัดการความรู้
ทำให้บรรณารักษ์มีความรู้เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก
งานประจำเพิม่มากข้ึน ด้วยค่าเฉล่ีย 4.04 การจัดการ
ความรู้ สามารถช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
ด้วยคา่เฉลีย่ 3.95 และการรบัรูว่้าการจดัการความรู้
ทำให้บรรณารักษ์ มีความใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน
ภายในและภายนอกหนว่ยงานมากขึน้ ด้วยคา่เฉลีย่
3.86

• ด้านกระบวนการของการจ ัดการ
ความรู้ พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดม-
ศึกษามีการรับรู้ว่า การให้ความสำคัญในการถ่ายทอด
ประสบการณ์การทำงานแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อช่วยให้
การทำงานดขีึน้ ด้วยคา่เฉลีย่ 3.96  ความรู้เกีย่วกบั
ทักษะในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ ควรได้รับ
การบันทึกในฐานข้อมูลของหน่วยงาน ด้วยค่าเฉลี่ย
3.76 และการรับรู้ว่า ผู้บริหารร่วมมือกับบรรณารักษ์
นำวิธีการของการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหนว่ยงานดว้ยค่าเฉลีย่ 3.59

3. ด้านพฤติกรรมการรบัรู้ของบรรณารักษ์
ในกระบวนการการจัดการความรู้ พบว่า บรรณารักษ์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีพฤติกรรมการรับรู้ใน
กระบวนการการจัดการความรู้ ด้านการค้นหาความรู้
ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ ด้านการจัดการ
ความรู้ให้เปน็ระบบ ด้านการประมวลและกลัน่กรอง
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ความรู้ด้านการเขา้ถงึความรู ้ ด้านการแบง่ปนัแลก-
เปลีย่นความรู ้และดา้นการเรยีนรู ้ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และศึกษาพบรายละเอียดของ
แต่ละด้านดังน้ี

• ด ้านการค ้นหาความร ู ้ พบว ่า
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษารับรู ้ว ่า
ห้องสมุดมีแผนการจัดการความรู้ที ่ชัดเจน ด้วย
ค่าเฉล่ีย 3.40 บรรณารักษ์ได้การเข้ารับการ ฝึกอบรม/
สัมมนาในหัวข้อกระบวนการการจัดการ ความรู้
ด ้วยค ่าเฉล ี ่ย 3.31 และบรรณาร ักษ ์ม ี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยระบุความรู้
ที่หน่วยงาน มีอยู่และความรู้ที่หน่วยงานต้องการ
ด้วยคา่เฉลีย่ 3.03

• ด้านการสร้างและแสวงหาความรู ้
พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
แสวงหาความรู ้ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลทางอิน-
เทอร์เน็ตด้วยค่าเฉลี่ย 3.96 ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหารหน่วยงานในการพัฒนาองค์ความรู ้
และนำความรู ้จากแหล่งข้อมูลอื ่นๆ มาช่วยใน
การปฏบิติังานดว้ยค่าเฉลีย่ 3.47 และไปศกึษาดูงาน
จากหน่วยงานอื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนา และปรับปรุง
ในการปฏบิติังานของหนว่ยงาน ด้วยคา่เฉลีย่ 3.33

• ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
มีการจัดทำคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ด้วยคา่เฉลีย่ 3.24 การมสีว่นรว่มในการบนัทกึและ
จัดเก็บความรู ้ของหน่วยงานด้วยค่าเฉลี ่ย 2.99
และการใช้ฐานข้อมูลจัดเก็บความรู้ของหน่วยงาน
เป็นเครื่องมือ ในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ร่วมงาน
ด้วยคา่เฉลีย่ 2.96

• ด ้านการประมวลและกล ั ่นกรอง
ความรู้ พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดม-
ศึกษา มีการจัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบ ัต ิงานได ้อย ่างเหมาะสม
ด้วยค่าเฉลี่ย 3.46 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคู่มือ

การปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี ่ย 3.17 และการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความรู้/
เอกสาร/แบบฟอร์มบันทึกความรู ้ของหน่วยงาน
ด้วยคา่เฉลีย่ 2.82

• ด ้านการเข ้าถ ึงความร ู ้ พบว ่า
บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการประชุม/อบรม/สัมมนาอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยค่าเฉลี่ย 3.46 สามารถค้นหาความรู้ที่ต้องการ
จากระบบฐานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ด้วยค่าเฉลี่ย
3.44 และการได้รับและศึกษาเอกสารเผยแพร่
ความรู ้ของหน่วยงานภายในและภายนอก ด้วย
ค่าเฉลีย่ 3.37

• ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
มีส่วนร่วมในการระดมความคิดและแลกเปลี่ยน
ความรู้กับเพื่อนร่วมงาน ด้วยค่าเฉลี่ย 3.36 มีการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
ผ่านทาง Blog/Facebook ด้วยค่าเฉลีย่ 3.00 และ
มีโอกาสได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์หรือผู้เชี ่ยวชาญในสาขาวิชาชีพอยู่
เสมอ ด้วยคา่เฉลีย่ 2.92

• ด้านการเรียนรู้ พบว่า บรรณารักษ์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้
รับมาใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงการทำงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยค่าเฉลี่ย 3.62 มีการนำ
ความรู้จากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ดูงาน มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏบัิติงาน ด้วยค่าเฉลีย่ 3.41 และ
การนำทักษะการเรียนรู ้และกลยุทธ์ต่างๆ จาก
บรรณารักษ์ห้องสมุดอื่นๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้วยคา่เฉลีย่ 3.25
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4.  ด้านปญัหาและอปุสรรคในการจดัการ
ความรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน พบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษามีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการ
รับรู้ต่อการจัดการความรู้เพื่อการปฏิบัติงานในด้าน
กระบวนการ  ด้านผูป้ฏบัิติงาน และดา้นเทคโนโลยี
ศึกษาพบรายละเอยีดของแตล่ะด้าน ดังน้ี

• ด้านกระบวนการ พบว่า มีปัญหา
ห้องสมดุไม่มีการถา่ยทอดความรูร้ะหว่าง บุคลากร/
หน่วยงานอยา่งเปน็ระบบ จำนวน 40 คน (20.50%)
ห้องสมุดไม่มีการจัดเก็บความรู้ต่างๆ เป็นระบบ และ
สามารถนำขอ้มูลมาใชภ้ายหลงัได ้ จำนวน 25 คน
(12.80%) และระบบการจดัการความรู้ของห้องสมุด
ไม่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บรรณารักษ ์ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จำนวน 25 คน
(12.80%)

• ด้านผู ้ปฏิบัติงาน พบว่า มีปัญหา
ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษาแต่ละท่าน มีข้อจำกัดในการเรยีนรู้แตกต่างกัน
จำนวน 189 คน (96.90%) มีภาระงานมาก จำนวน
161 คน (82.60%) และมีประสบการณ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้ไม่เพียงพอ จำนวน 92 คน (47.20%)

• ด้านเทคโนโลย ี พบว่า มีป ัญหา
ห้องสมุดไม่มีระบบการเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดเพื่อช่วยให้การ
ปฏบัิติงานมปีระสทิธิภาพ จำนวน 48 คน (24.60%)
ห้องสมุดมีจำนวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อบรร-
ณารักษ์ห้องสมดุสถาบนัอุดมศึกษา จำนวน 38 คน
(19.50%) และห้องสมุดไม่มีระบบเครือข่ายคอม-
พิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพทีท่ำให้เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่าง
รวดเร็ว จำนวน 30 คน (15.40%)

5. การเปรียบเทียบการรับรู้ของบรรณา-
รักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาต่อการจัดการ ความรู้
พบวา่ 1) เพศ อายุ ระดับการศกึษา และประสบ-
การณ์การทำงาน ไม่มีผลต่อระดับการรับรู ้ของ
บรรณารกัษใ์นการจดัการความรู ้   2) เพศ  อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทำงานไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมของกระบวนการการจัดการความรู้
และพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
อาย ุ20-30 ป ีมีพฤตกิรรมในการจดัการความรู้ด้าน
การแบ่งปันและแลกเปลีย่นความรู้ มากกว่ากลุ่มอายุ
31-40 ปี 41-50 ปี และ 50 ปี ข้ึนไปอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติิท่ีระดับ 0.05

การอภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยขอนำเสนอ รายละเอยีดและประเดน็

ต่างๆ ตามวัตถุประสงคข์องการวจัิยดังนี้
1. บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

มีการรับรู้ต่อการจดัการความรู้ในดา้นนโยบาย  ด้าน
กระบวนการและด้านประโยชน์และความสำคัญ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษา
ของเกศฤดี บุญรัตน์ (2551) และการศึกษาของ ชริยา
จันทร์อินทร์ (2550) เน่ืองจากปัจจุบันสำนักงานคณะ
กรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) ได้ตระหนักถงึความ
สำคัญของการจัดการความรู้ภายในองค์กรและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และได้กำหนด
เร่ืองการจัดการความรู้ให้เป็นดัชนีช้ีวัดผลการดำเนนิ
งานของสถาบนัอุดมศึกษา เพือ่เปน็กลไกในการขบั-
เคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไปสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (learning organization) ดังน้ัน ห้องสมุด
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษา
ซึ ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการด้านการจัดการ
ความรู ้ของหน่วยงานด้วย จะเห็นได้จากการที ่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กำหนดหัวข้อเรื ่องแนวปฏิบัติที ่ดีในรายงานการ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance: QA) ของ
สถาบันอุดมศึกษาขึ้น เป็นการผลักดันให้เกิดการ
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จัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ดังน้ัน ผลการทดสอบ
สมมติฐานจึงพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ การทำงานไม่มีผลต่อการรับรู้
ในการจัดการความรู้ เพ่ือการปฏิบัติงานของบรรณา-
รักษ์ห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาต่อการจัดการความรู้

2. บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
มีพฤติกรรมการรับรู้ในกระบวนการการจัดการความรู้
ได้แก่ ด้านการค้นหาความรู้ ด้านการสร้างและ
แสวงหาความรู ้ ด้านการจดัการความรู้ให้เปน็ระบบ
ด้านการประมวลและกลั่นกรองความรู้  ด้านการ
เข้าถึงความรู้  ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
และด้านการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับระดับ
ปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผล การศึกษาของเกสร
โพธิ์สุวรรณ (2551) พบว่า บุคลากรในห้องสมุด
วิทยาลัยพยาบาลมีความเข้าใจต่อกระบวนการการ
จัดการความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สาเหตุ
สำคัญเนือ่งจากการศกึษาของ เกสร โพธิส์วุรรณน้ัน
เปน็กรณศึีกษาหอ้งสมดุเฉพาะเทา่นัน้ คือ ห้องสมดุ
วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ซึ ่ง
แตกต่างจากการวิจัยฉบับนี้ ที่ศึกษาบรรณารักษ์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
ผลจากการศึกษาจึงเป็นภาพรวมของบรรณารักษ์
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และสามารถสะท้อนภาพ
ให้เห็นว่าแม้การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่มีความ
จำเปน็ต่อหน่วยงาน แต่บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบนั
อุดมศึกษาขาดความรู้และความเข้าใจในขัน้ตอนของ
กระบวนการการจัดการความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศกึษาของทพิยรั์ตน ์ อติวัฒนชยั (2550) พบวา่
การจัดการความรู้ในด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้  การประชุมหารือแลกเปล่ียนความรู้ท่ีได้อบรม
เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้เป็นกระบวนการที่มี
ความรู้  และความเขา้ใจนอ้ยทีส่ดุ ซึง่ตรงกบัผลการ
ศึกษา ที่ผู้วิจัยพบว่า บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีมีอายุ 20-30 ป ีมีกระบวนการดา้นการ
แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้มากกว่ากลุ่มอายุ

อื่นๆ สาเหตุหลักเป็นเพราะว่าความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและอิทธิพลของ social media/ social
network ท่ีส่งผลตอ่กลุม่คนในยคุ generation Y

3. บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้ในด้าน
กระบวนการ ด้านผู้ปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยี
ถึงแม้ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม-
ศึกษา (สกอ.) จะกำหนดให้ห้องสมุดสถาบันอุดม
ศึกษา ดำเนินการเรื่องการจัดการความรู้อย่างเป็น
รูปธรรมในองค์กร บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาก็ยังประสบปัญหาดังกล่าวและศึกษาพบ
รายละเอยีดของแต ่ละด้าน ดังน้ี

• ด้านกระบวนการ พบว่า ห้องสมุดไม่มี
การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากร/หน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ นวลละออ
แสงสขุ (2550) พบวา่ บุคลากรไมต่ระหนักถงึความ
สำคญัของการแบง่ปนัความรู ้  ซึง่เปน็กระบวนการ
หน่ึงในการจัดการความรู้ถึง แม้สำนักงานคณะกรรม-
การการอุดมศึกษา (สกอ.) จะได้ตระหนักถึงความ
สำคัญของการจัดการความรู้ ในองค์กรและการแลก-
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่นำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning
organization) แต่การวิจัยนี้พบว่า บรรณารักษ์
ห้องสมดุสถาบนัอุดมศึกษา ยังขาดความรูแ้ละความ
เข้าใจในขัน้ตอนของกระบวนการการจดัการความรู้

• ด้านผูป้ฏบิติังาน พบวา่ บรรณารกัษ์
แต่ละคนมีความสามารถ มีข้อจำกัดในการเรียนรู้
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ นวลละออ
แสงสุข (2550) พบว่า บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ
เรียนรูท่ี้แตกตา่งกนั ไม่ว่าจะเปน็เรือ่งความสามารถ
ในการใช้ระบบสารสนเทศใหม่ๆ การใช้อุปกรณ์อิเล็ก-
ทรอนิกส์  ซ่ึงตรงกับผลการศึกษาท่ีผู้วิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านอายขุองบรรณารกัษห้์องสมดุสถาบนัอดุมศึกษา
มีผลกระทบต่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
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สาเหตุสำคัญมาจากความก้าวหน้าของนวัตกรรม
ใหม่ๆ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และส่ืออิเล็กทรอนิกส์
อีกหลายประเภท ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างบุคคล
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่บรรณารกัษ์ท่ีมีอายมุาก เม่ือ
นำมาเปรียบเทียบกับบรรณารักษ์ท่ีอยู่ในยุค genera-
tion Y ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีความสามารถ และมีการเรียนรู้
เร่ืองต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็

• ด้านเทคโนโลยี พบว่า ห้องสมุดไม่มี
ระบบการเชื ่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องกับห้องสมุดเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงาน มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ
ทิพย์รัตน์ อติวัฒนชัย (2550) พบว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประ-
สทิธภิาพในการชว่ยใหอ้งคก์รสือ่สาร และเชือ่มโยง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนั ้น ผู้บริหาร
หน่วยงานของห้องสมุดต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของเทคโนโลย ี และสามารถนำเทคโนโลยมีาใช้เปน็
เครื ่องมือสนับสนุนและเพิ ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการจัดการความรู ้ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง
อินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมคนทั่วโลกเข้า
ด้วยกัน ทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
(knowledge transfer)

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
1. บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

มีพฤติกรรมการรับรู้ในกระบวนการการจัดการความรู้
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ควรมีมาตรการ
หรือกลยุทธ์ในการวางแผนการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความ
เข้าใจในกระบวนการการจดัการความรู้ท้ัง 7 ด้าน คือ
ด้านการค้นหาความรู้  ด้านการสร้างและแสวงหา
ความรู้  ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ด้าน
การประมวลและกลัน่กรองความรู ้  ด้านการเขา้ถงึ
ความรู้  ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ด้านการเรียนรู้ ให้มากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด
การปฏบัิติท่ีถูกตอ้งตาม กระบวนการของการจดัการ
ความรู้

2. บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
มีพฤติกรรมการรับรู้ในกระบวนการการจัดการความรู้
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ควรมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
อย่างเป็นทางการ โดยให้บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษาท่ีมีอายุ 20-30 ปี มาร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด้วย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมในการจัดการ
ความรู้ด้านการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนความรู้
มากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ

3. บรรณารักษ์แต่ละท่าน มีความสามารถ
มีข้อจำกัดในการเรียนรู้แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริหาร
สำนักหอสมุด ต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานว่า บุคลากรแต่ละท่าน มีจุดเด่น
จุดด้อยอย่างไร เพื่อทำแผนพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าบุคลากรเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ
ขับเคลือ่นหน่วยงานไปสูอ่งค์กรแห่งการเรยีนรู้
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4. กระบวนการการจัดการความรู ้สร้าง
ความยุ่งยากในการปฏบัิติงานของบรรณารกัษ์ ดังน้ัน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการการ
จดัการความรูใ้หแ้กบ่คุลากร เชน่ การประชมุ การ
อบรม/การสัมมนาเก่ียวกับกระบวนการจัดการความรู้
และศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ
ในการจัดการความรู้ เช่น หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลยัมหิดล โรงพยาบาลศริิราช เปน็ต้น

5. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละ
แห่ง ควรจัดให้บุคลากรในห้องสมุดได้มีการแลก-
เปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน อาจทำได้ในหลาย
รูปแบบ เช่น ชุมชนแหง่การเรยีนรู ้(Community of
Practice: CoP) การสบัเปลีย่นงาน (job rotation)
และเวทสีำหรบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

6. ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ควรจัด
ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีให้แก่บุคลากรเพื่อพัฒนา
ทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงจะทำให้ระบบการ
จดัการความรูมี้ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

ข้อเสนอแนะในการทำวจัิยคร้ังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการจัดการความรู้ของ

บรรณารักษ์ในแต่ละงานภายในห้องสมุดสถาบันอุดม-
ศึกษา เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาการปฏบัิติงาน
ของบรรณารกัษ์ให้มีประสทิธิภาพมากขึน้

2. ควรศึกษาสภาพและผลสัมฤทธิ์ในการ
นำระบบการจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดม-
ศึกษา

3. ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพใน
การถ่ายทอดความรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบัน
อุดมศึกษา เพื่อค้นหาลักษณะของบรรณารักษ์ที่มี
tacit knowledge ในเร่ืองการถ่ายทอดความรู้เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน โดยศึกษาเฉพาะกรณห้ีองสมุดขนาดใหญ่

4. ควรม ีการต ิดตามและประเม ินผล
พฤติกรรม การจัดการความรู้ของบรรณารักษ์ห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาว่าประสบความสำเร็จ หรือไม่
อย่างไร

5. ควรมีการทำวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualita-
tive research) ในเรื ่องการจัดการความรู ้ของ
บรรณารักษ์อาวุโส
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บ ร ร ณ า นุ ก ร ม

เกศฤดี บุญรัตน์. “ปัจจัยที่พยากรณ์การยอมรับการจัดการความรู้ของบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.”
รายงานวิจัยในวิชาการศึกษาอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.

เกสร โพธิสุ์วรรณ. “การจดัการความรูข้องหอ้งสมดุวทิยาลยั ในสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ.”
ปริญญานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551.

จรินทร์ อาสาทรงธรรม. “รายงานการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์การของ
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.” กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
กรงุเทพ, 2551.

ชริยา จันทร์อินทร์. “การศึกษาความพร้อมในการนำระบบการจัดการความรู้มาใช้ในมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.”
ปรญิญานพินธป์รญิญาศิลปศาสตรมหาบณัฑติ, มหาวิทยาลยับรูพา, 2550.

ดวงเดือน จันทร์เจริญ. “การจัดการความรูกั้บการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์.” วารสารการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์. 2,1.(2549)
: 253-254.

ทิพย์รัตน์ อติวัฒนชัย. “การจัดการความรู้ในวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น.” รายงานวิจัย
ในวชิาการศึกษาอิสระ หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัขอนแกน่, 2550.

นวลละออ แสงสขุ. การศกึษาการจดัการความรูข้องมหาวทิยาลัยรามคำแหง. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550.

บุญชม ศรีสะอาด. การวจัิยเบือ้งตน้. พมิพค์ร้ังที ่ 2. กรุงเทพมหานคร: ชมรมเด็ก, 2535.
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ความเดิมจากตอนที่ 1
บทความนีเ้ปน็บทบนัทกึของผูเ้ขยีน ในการเดนิทางไปรว่มประชมุและเสนอโปสเตอรใ์นการสมัมนา

ประจำปี ค.ศ.2008 ของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association Annual Conference)

ระหว่างวนัท่ี 26 มิถนุายน ถงึ 2 กรกฎาคม 2551 ซึง่จดัขึน้ ณ ศูนยก์ารประชมุอนาไฮม ์ เมอืงอนาไฮม์
(Anaheim) มลรัฐแคลฟิอร์เนยี สหรัฐอเมรกิา

บันทึกการเข้าร่วมประชุมและเสนอโปสเตอร์
ในการสมัมนาประจำป ี 2008 ของสมาคมหอ้งสมดุอเมรกินั

ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ*

สมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association-ALA)

เป็นสมาคมวิชาชีพทางด้านห้องสมุดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก มี
สมาชกิกวา่ 65,000 คน จาก 111 ประเทศทัว่โลก เปน็สมาคมวชิาชีพ
ที่มีวัตถุประสงค์ในการยกระดับและสร้างภาวะผู้นำแก่วิชาชีพห้องสมุด
และผู้ประกอบวิชาชีพบรรณารักษ์ในสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก มีเป้าหมาย
สำคัญในการสร้างสังคมสารสนเทศอย่างเสรี และเปิดกว้างด้วยบริการ
ห้องสมุดที่มีคุณภาพและอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในการสัมมนา
ประจำปี 2008 หรือ พ.ศ.2551 คร้ังท่ีผู้เขียนไปร่วมมาน้ีมีผู้เข้าร่วมประชุม
ถงึกวา่ 22,000 คน รปูท่ี 1  ผูเ้ขยีนยนืหนา้อาคาร

      ศูนยก์ารประชมุอนาไฮม์

การนำเสนอโปสเตอรหั์วขอ้เร่ือง A Showcase of International Collaboration Successes: Asian

Libraries with Other Libraries Around the World มีบรรณารักษ์จากประเทศในเอเชียและ อเมริกาบรรณารักษ์
10 คน จาก 6 ประเทศ (ประเทศในเอเชยีจำนวน 9 คน จาก 5 ประเทศ คือ กัมพชูา ฟิลิปปนิส ์มองโกเลยี
เวียดนาม ไทย และบรรณารกัษ์อเมริกัน 1 คน) ซ่ึงประกอบดว้ย ผู้เขยีน, Ms. Kolap Mao, Pannasastra
University Library Director (Cambodia), Mr. Hor Chan Rotha, Cambodia Mekong University, Director
of Administration & Public Relations (Cambodia), Dr. Teresita G.Hernandez, Centro Escolar University
Library Director (Philippines), Ms. Susan O. Pador, Ateneo de Manila University Reference Librarian
(Philippines), Ms. Teresita C. Moran, Ateneo Professional Schools Chief Librarian (Philippines), Dr. Bat-
Erdene Dash, Cultural Institute of Mongolia Director (Mongolia), Ms. Urelmaa Tseren, Cultural Institute
of Mongolia Information Science Dean (Mongolia), Ms. Mai-Binh Quan, US Embassy American Corner
Libraries (Vietnam) และ Mr. John Hickok, California State University Fullerton (USA)

* ผู้อำนวยการสำนกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
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รูปท่ี 2 ผู้นำเสนอโปสเตอรถ่์ายรูปร่วมกัน รูปท่ี 3 ถ่ายรูปร่วมกันหนา้บอร์ดนำเสนอโสเตอร์

รูปท่ี 4 การนำเสนอโปสเตอรผ่์านไปอยา่งรวดเรว็
ภาพนี้ถ่ายร่วมกันก่อนเก็บโปสเตอร์

วันที ่ 29 มิถนุายน 2551  หมดเวลานำเสนอโปสเตอร ์ หลงัเวลาเทีย่งครึง่ พวกเรารือ้บอรด์และ
เกบ็ขา้วของและรบัประทานอาหารกลางวนัรว่มกนั เปน็มือ้งา่ยๆ ท่ีคุณจอหน์ ฮิคคอค บรรณารกัษอ์เมรกัิน
จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตัน กรุณาจัดเตรียมมาให้พวกเรามีปิกนิกมื้อเที่ยงกันที่ลาน
ช้ันลา่งของศนูยก์ารประชุมฯ น่ันเอง

รปูท่ี 5 อาหารกลางวนัหลงัการนำเสนอโปสเตอร ์
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ช่วงบ่าย โปรแกรมการสัมมนายังมีอยู่แน่น พวกเราแยกย้ายไปตามความสนใจ ผู้เขียนไปร่วมฟัง
การนำเสนอผลงานเก่ียวกับการอนุรักษ์เอกสารและภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากน้ันเวลาประมาณบ่ายสามโมง ผู้เขียน
ได้มีโอกาสไปรว่มชมการแขง่ขนัการแสดงประกอบรถเขน็หนงัสอื (Book Cart Drill World Championship)

เป็นการแข่งขันหรือประเพณีสำคัญประจำปีของชาวห้องสมุดอเมริกัน ซึ่งมีการแข่งขันมานับสิบปี เดิมนั้น
จดัแยกตา่งหาก เพิง่มาจดัแขง่ในโอกาสเดยีวกบัการจดัสมัมนาเมือ่ป ีค.ศ.2004 นีเ่อง Book Cart Drill  เปน็
การเตน้รำ หรือแสดงทา่ทางประกอบจงัหวะ หรือดนตรท่ีีมีรถเขน็หนงัสอืเปน็อปุกรณป์ระกอบการแขง่ขนันี้
เป็นทีมโดยมาจากห้องสมุดต่างๆ ในอเมริกาส่งทีมของตนเข้าแข่งขัน มีการแข่งขันกันในห้องโถงขนาดใหญ่
หรือห้องประชุมขนาดใหญ่ ผู้เขียนไปลองค้นดูประวัติเก่าๆ บางปีก็แข่งขันในลานใต้ถุนอาคารก็มี สำหรับ
ในการสัมมนา ALA Annual Conference 2008 นี้ ใช้ห้องโถงชั้นล่างของศูนย์ประชุมเป็นสถานที่แข่งขัน
มีการจัดที่นั่งเวทีสำหรับชมและเชียร์ มีกรรมการตัดสิน และค่อยๆ คัดเลือกจนได้ทีมชนะเลิศ มีบริษัท
ผู้ประกอบการดา้นสารสนเทศชือ่ดังเปน็สปอนเซอรร์างวัลต่างๆ

ผู้เขียนเองรู้สึกสนุกสนานมากกับความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ในการออกลีลาท่าเต้น
ประกอบรถเข็นหนังสือของแต่ละทีม บางทีมก็ใช้เพลงช้า บางทีมใช้เพลงเร็ว บางทีมเต้นแบบบัลเล่ต์
ผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขนัจากทมีต่างๆ มีทุกเพศและทกุวัย ผูช้มสนกุสนานปรบมอืส่งเสยีงเชยีร์ไปดว้ยความครึกคร้ืน
พิธีกรเองก็มีมุขตลกเรียกเสียงฮาจากผู้ชมและผู้เชียร์ ผู้เขียนได้บันทึกทั้งภาพนิ่งและวีดิโอไว้ตั้งแต่ต้นจนจบ
ใช้เวลาเกือบสองช่ัวโมง ด้วยความรู้สึกส่วนตัวว่า สักวันหน่ึง หากเรามีกิจกรรมลักษณะน้ีในการประชุมสัมมนา
วิชาชีพหรือการประชมุของสมาชกิสมาคมหอ้งสมดุฯ ของบา้นเราบา้งกค็งจะสนกุสนานไมน้่อย

รูปท่ี 6, 7 การแขง่ขนั Book Cart Drill
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รูปท่ี 8, 9, 10 การแขง่ขนั Book Cart Drill

รูปท่ี 11  บรเิวณผูช้มและเชยีรก์ารแขง่ขนั Book Cart Drill

เม่ือการแขง่ขนั Book Cart Drill  สิน้สดุลง กไ็ดเ้วลาคำ่ วันนี ้Professor Dr. Richard Deming และ
ภรรยาขับรถมารับพวกเราที่ศูนย์ประชุม เพราะท่านจะพาพวกเราบรรณารักษ์ไทยและกัมพูชาผู้อาศัยไป
รับประทานอาหารค่ำนอกบ้านที่ร้านอาหาร Sophy's Thai & Cambodian Cuisine ในย่านมหาวิทยาลัย
แคลฟิอร์เนยี ลอสแองเจลสิ (University of California Los Angeles-UCLA) ถอืเปน็การเลีย้งอำลามือ้ค่ำ
สุดท้ายในแคลิฟอร์เนียกับครอบครัวของท่าน เพราะค่ำวันพรุ่งน้ี ผู้เขียนจะเดินทางไปฝ่ังตะวันออกของอเมริกา
เพือ่เยีย่มมหาวทิยาลยัพติท์สเบอรก์ และตอ่ไปยงักรงุวอชงิตนั ดีซี

รูปท่ี 12
Professor Dr.Richard Deming และภรรยา

คุณฮอร ์คุณกหุลาบ และผูเ้ขยีน
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อาหารค่ำม้ือนี ้ยกใหเ้ปน็หนา้ท่ีของคณุฮอร ์และคณุกหุลาบ บรรณารกัษจ์ากกมัพชูาเปน็ผูเ้ลอืกเมนู
เพราะพวกเราอยากทราบวา่ อาหารกัมพูชาจะมีหน้าตาและรสชาตเิป็นอย่างไรบา้ง ปรากฏวา่เกือบจะเหมอืน
กับอาหารไทย เพราะมีท้ังปลาดุกย่างน้ำปลาหวานทานกับผักสด แกงท่ีรสชาติคล้ายแกงป่าของบ้านเรา รวมท้ัง
ปลาทอดจิม้น้ำซอสรสเดด็ เพยีงแตร่สไมเ่ผด็จัดจ้านเหมอืนอาหารไทย

รูปท่ี 13 Professor Dr.Richard Deming และภรรยา
คุณฮอร ์และคณุกหุลาบ หนา้ร้าน Sophy's
Thai & Cambodian Cuisine

เม่ือกลบัถงึบา้น เวลายงัไมดึ่กมาก Professor
Deming นำสมดุบันทึกของผูม้าเยอืน (Guest Book)
มาย่ืนให้ผู้เขียน พร้อมกับบอกวา่ ขอใหติ้ดรูปและเขยีน
ที่อยู่ พร้อมทั้งเขียนอะไรสักเล็กน้อยเพื่อเป็นที่ระลึก
ผู้เขียนน่ังเปิดอ่านดู ปรากฏว่า ท่านมีแขกมาเยีย่มเยียน
เป็นชาวไทยกวา่คร่ึงเลยทเีดียว โดยเฉพาะอาจารยจ์าก
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ผู้เขียนเองน้ัน แม้จะได้พบ
และอาศัยอยู่กับท่านในระยะเวลาอันส้ัน แต่ก็ประทับใจ
ในความมีเมตตาและเอื้อเฟื้อของท่านเป็นอย่างยิ่ง
หวังว่าคงจะมีโอกาสได้พบปะและต้อนรับท่านท่ีเมืองไทย
บ้าง (และผู้เขียนก็ได้มีโอกาสจริงๆ เมื่อมหาวิทยาลัย
รังสิต และมหาวิทยาลัยแคลิเฟอร์เนียสเตท ฟูลเลอร์ตัน
ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน
และท่านได้มีโอกาสมาเยี่ยมพบปะกับผู้บริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาเคมี ตลอดจนสำนัก
หอสมุด มหาวิทยาลยัรังสติ)

เมื่อเขียนบันทึกความรู้สึกและคำขอบคุณในสมุดเยี่ยมเสร็จแล้ว คุณฮอร์ (Mr. Hor) บรรณารักษ์
หนุม่ชาวกัมพชูา สง่สญัญาณมาว่าถงึเวลาแสดงความขอบคณุผูเ้ปน็เจา้ของบา้นทัง้สอง ท่ีใหเ้ราพกัพงิอยา่ง
อบอุ่น แล้วพวกเรามอบของที่ระลึกที่เตรียมพร้อมมาจากประเทศของเราให้กับท่านทั้งสอง ของที่ระลึก
ของผู้เขียนซึ่งทำจากผ้าไหมไทย น่าจะถูกใจผู้เป็นภรรยาของท่านมาก เพราะท่านชอบผ้ามากถึงขั้นไปเรียน
วิชาการทอผา้พ้ืนเมอืง และกย็งัสะสมผา้พ้ืนเมอืงเปน็จำนวนมาก

รูปท่ี 14  Professor Dr.Richard Deming
และภรรยา ถา่ยท่ีหนา้บา้นของทา่น
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วันท่ี 30 มิถนุายน 2551 วันนีเ้ปน็วันสดุท้ายของการสมัมนา ยงัคงมกีจิกรรมวชิาการต่างๆ ท้ังวัน
วันนีไ้ดรั้บแจง้วา่พวกเราควรแตง่กายในชดุประจำชาต ิเพราะคำ่นีจ้ะมงีานเลีย้งอำลา (Farewell Party) ซึง่
จัดให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีมาจากประเทศต่างๆ ด้วย  ในวันน้ีมีการนำเสนอโครงการตา่งๆ ของคณะกรรมการ
บรรณารักษ์สัมพันธ์นานาชาติ (International Relations Round Table-IRRT) พวกเราส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นสมาชิก
นานาชาตขิองสมาคมหอ้งสมดุอเมริกัน (ALA Membership) มักอยูใ่นชมรมนี ้กลา่วกันว่า IRRT น้ี นับเปน็
ชมรมของสมาคมวิชาชีพระดับชาติอเมริกันเพียงชมรมเดียว ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพในระดับนานา
ชาติด้วย ในทีป่ระชมุวันนี ้มีโครงการทีส่ำคญั เชน่ Sister Libraries Program ซึง่เปน็โครงการความรว่มมือ
ระหว่างห้องสมดุต่างๆ ท่ัวโลก ร่วมมือ แลกเปลีย่น แบง่ปนักนัเหมอืนพีน้่อง กระทำไดท้ั้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ ท่านที่สนใจอาจอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://wikis.ala.org/sisterlibraries/index.php/
Main_Page

นอกจากนี ้ยังมีการนำเสนอโครงการ IRRT
Free Links: A Project Providing Access
to Free Professional Development Op-
portunities for ALA Members around
the World ซึง่รว่มกนัจดัทำโดยบรรณารกัษ์
จากห้องสมุดหลายแห่ง ทั้งในอเมริกาและ
ต่างประเทศ โดยเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่มี
ประโยชนใ์นการพฒันาวิชาชีพของบรรณา-
รักษ์ ยกตัวอย่างเช่น ข้อแนะนำต่างๆ สำหรับ
ห้องสมุดแต่ละประเภท (Library Advocacy)
ลิงก์เทคโนโลยีสำหรับใช้ในงานห้องสมุด
(Technology Links) ซึ ่งประกอบด้วย

รูปท่ี 15  ตัวแทนคณะทำงานทัง้ 4 คนจากโครงการ IRRT Free
Links กำลงันำเสนอผลงาน

Tutorials, Free downloads, Cataloging resources, special tools ต่างๆ ซึง่เปน็เหมอืนแหลง่รวมขอ้มูล
ข่าวสารความรู้สำหรับบรรณารักษ์และนักสารสนเทศทีส่ามารถมาเปิดอ่านและนำไปประยกุต์ใช้ได้ ท่านผู้อ่าน
ท่ีสนใจเปดิดูและคัน่หนา้เว็บไซตน้ี์ไว้ได้ค่ะท่ี http://sites.google.com/site/irrtfreelinks/

เมื่อจบช่วงการนำเสนอผลงานของ IRRT ก็เป็นเวลาอาหารกลางวัน วันนี้เราต่างแยกย้ายกันไป
คนละทิศละทาง ทุกคนอยากเก็บเกี่ยวและใช้เวลาของตนให้มากที่สุด เพราะเป็นวันสุดท้ายของการประชุม
วิชาการ เมือ่รับประทานอาหารกลางวนัเรยีบรอ้ย ผูเ้ขยีนหาโอกาสไปใชบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็ท่ีเขาจดัไว ้ ต้อง
รอคิวนานพอสมควร ใช้อินเทอร์เน็ตเช็คอินเที่ยวบินซึ่งจะเดินทางกลางดึกคืนนี้ไปเมืองพิทต์สเบอร์ก และ
ดาวน์โหลดเอกสารการประชมุต่างๆ เก็บไว้ เพราะไม่อยากนำคู่มือการประชุมเล่มโตกลับบ้าน รวมท้ังส่งอีเมล์
ถึงบุคคลต่างๆ ที่มีโอกาสพบปะในระหว่างการประชุมครั้งนี้ มีทั้งข้อความยินดีที่มีโอกาสรู้จัก ขอบคุณและ
กล่าวอำลา แวะ Message Kiosk เพื่อตรวจสอบว่ามีใครฝากข้อความถึงหรือไม่ ปรากฏว่ามีบรรณารักษ์
จากญีปุ่น่และบราซลิ ฝากอเีมลไ์ว้ให้ติดต่อกลบัด้วยเมือ่ถึงประเทศไทย การมาประชมุคร้ังนีผู้เ้ขยีนมมิีตรร่วม
วิชาชีพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
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จากนัน้ จงึเดนิกลบัไปทีโ่ถงนทิรรศการ เพือ่สำรวจและบนัทกึภาพเกบ็ไวใ้หพ้ี่ๆ  นอ้งๆ บรรณารกัษดู์
ยังมีคนมาเย่ียมชมเป็นจำนวนมาก เช่นวันแรก  วันน้ีผู้เขียนต้องทำใจให้เดินชมจริงๆ เพราะไม่สามารถนำหนังสือ
หรือของทีร่ะลึกใดๆ กลบัไดอี้ก เพราะกระเปา๋เพยีงใบเดยีวท่ีนำมาด้วยนัน้ไมมี่ท่ีว่างเสยีแลว้ (ขอแนะนำทา่น
ผูอ่้านวา่หากมโีอกาสไปรว่มประชมุ ALA Conference ใหเ้ตรยีมกระเปา๋เปลา่ไปดว้ยอกี 1 ใบ)

รปูท่ี 16  บู้ทนทิรรศการ
ของสำนักพิมพ์ Scholastic

ผูจ้ดัพมิพ ์ แฮรี ่พอตเตอร"์ หนงัสอืแหง่ปี

บา่ยสีโ่มงคอืเวลานดัพบสำหรบัพวกเรา วันนีมี้งานเลีย้งอำลาสำหรบับรรณารกัษ ์ ท่ีเดนิทางมารว่ม
การสมัมนาจากนานาประเทศ ผูจ้ดัได้เตรียมรถบสัไวจ้ำนวนหลายคนัเพือ่รับสง่จากศนูยป์ระชุมไปยงัสถานที่
จดังานเลีย้ง ซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเมอืงเกา่ของ Anaheim สถานทีด่งักลา่วคือ ห้องสมดุประชาชนอนาไอม ์ (Old
Anaheim Public Library) ห้องสมุดเก่าแก่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับทุนสนับสนุนจากนายแอนดรู คาร์เนกี้
(Andrew Carnegie) ต้ังแต ่ค.ศ.1908 และใชง้านจนกระทัง่ป ีค.ศ.1962 ปจัจบุนัถกูขึน้ทะเบยีนเปน็อาคาร
อนรัุกษ ์และใชเ้ปน็พพิิธภณัฑ ์Muzeo

รูปท่ี 17 ป้ายแสดงประวัติย่อของอาคารอนุรักษ์
ห้องสมุดประชาชนเก่าอนาไฮม์

รูปท่ี 18  ผูเ้ขา้ประชุมเดนิทางมาถงึดว้ยรสบสั
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รปูท่ี 19, 20 ผูเ้ขา้ประชมุเดนิทางเขา้งานเลีย้งรบัรองภายในอาคาร

รูปท่ี 21 ป้ายงานเลีย้งรบัรอง รูปท่ี 22  ถา่ยภาพหมูใ่นงานเลีย้งรบัรอง

รูปท่ี 23  สังสรรคก่์อนจากลา
บรรณารักษ์จากฟิลิปปินส์
เวยีดนาม อินโดนเีซยี และไทย
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งานเลีย้งรบัรองนี ้จดัขึน้โดยคณะกรรมการบรรณารกัษส์มัพนัธน์านาชาต ิ(International Relations
Round Table-IRRT) ซ่ึงเปน็ชมรมหนึง่ของสมาคมหอ้งสมดุอเมรกัิน มีวัตถปุระสงคเ์พือ่เปน็กจิกรรม พบปะ
สังสรรค์ระหว่างกันของบรรณารักษ์ที่เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากหลายร้อยคน
และเพ่ือเป็นการเล้ียงส่งแขกจากนานาประเทศในฐานะเจา้ภาพการประชุม งานเล้ียงมีความคึกคักมาก อาหาร
และเคร่ืองด่ืมเป็นแบบค็อกเทล ต้ังอยู่เป็นจุดๆ ท่ัวบริเวณพิพิธภัณฑ์และสวนหย่อมภายนอกอาคาร เป็นโอกาส
ดีท่ีได้มีโอกาสแนะนำตวั พูดคุยแลกเปลีย่นความคิดเห็นและแลกนามบตัรระหว่างกัน

ผู้เขียนอยู่ร่วมงานเล้ียงรับรองจนเวลาหน่ึงทุ่ม ก็จำต้องลาทุกๆคน เพราะต้องออกเดินทางโดยเคร่ืองบิน
เวลาประมาณเที่ยงคืน จากลอสแองเจลิสไปเมืองพิทต์สเบอร์กเพื่อเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพิทต์สเบอร์ก
ท่ีเคยเรยีน  พวกเราสว่นใหญย่งัอยูต่่อไปทีล่อสแองเจลสิเพือ่ศึกษาดูงานหอ้งสมดุแหง่อ่ืนๆ บางคนถอืโอกาส
ลาพกัผอ่นต่อเพือ่ท่องเทีย่ว บางคนถอืโอกาสไปเยีย่มเพือ่นเยีย่มญาติต่อ

ก่อนจากลากนัค่ำน้ัน บรรณารักษ์ในภมิูภาคอาเซยีนและเอเชยีน ได้สัญญากันว่าเราจะพบกนัอีกใน
การ ประชุม CONSAL ซึง่จะมขีึน้ทีป่ระเทศเวยีดนามในปหีน้า รวมถึงยำ้ว่าการทำงานรว่มกันในครัง้นีเ้ปน็
เพยีงจดุเร่ิมต้นแหง่ความร่วมมือระหว่างกนัเทา่น้ัน  เราจะพฒันาห้องสมดุและวชิาชีพบรรณารกัษ์ในภมิูภาค
ให้ก้าวหน้าทัดเทียมสากลร่วมกันต่อไปในอนาคต
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ALA 2008 Annual Conference
Anaheim, CA, USA

Poster Session III: Global Solutions, International Projects in Libraries
Sunday, June 29, 2008, 11:00 am - 12:30 pm

Picture 1  Dr.Malivan Praditteera with John Hickok

Poster Abstract

Topic III - 10 A Showcase of International Collaboration Successes: Asian Libraries With
Other Libraries Around the World

• Dr. (Ms.) Malivan Praditteera, Rangsit University Library Director, Thailand
• Ms.Kolap Mao, Pannasastra University Library Director, Cambodia
• Mr.Hor Chan Rotha, Cambodia Mekong University, Director of Administration & Public

Relations, Cambodia
• Dr.(Ms.) Teresita G.Hernandez, Centro Escolar University Library Director, Philippines
• Ms.Susan O.Pador, Ateneo de Manila University Reference Librarian, Philippines
• Ms.Teresita C.Moran, Ateneo Professional Schools Chief Librarian, Philippines
• Dr.(Mr.) Bat-Erdene Dash, Cultural Institute of Mongolia Director, Mongolia
• Ms.Urelmaa Tseren, Cultural Institute of Mongolia Information Science Dean, Mongolia
• John Hickok, California State University Fullerton, Fullerton, CA (jhickok at fullerton.edu)

In previous decades, many libraries in Asia tended to be isolated from contact with other libraries
around the world. This was particularly true in China, Mongolia, & Southeast Asian countries like Viet-
nam, Laos, Cambodia, Myanmar, & Indonesia. However, in recent years, this has begun to change!
Visionary Asian library directors, teamed with new communication possibilities (email, VoIP, etc.), have
begun launching exciting collaboration endeavors with libraries outside their countries. These endeavors
have included email knowledge sharing, material donation/exchanges, joint e-resource partnership, staff
exchanges, and much more! It has included library-to-library collaboration between both neighboring
countries (such as, between Thailand and Cambodia) as well as with far-away countries (the U.S.,
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Australia, Europe, etc.) This poster session will showcase these successful efforts, showing inspiring
photos and "how we did it" explanations. This will be an inspiration to all librarians who stop by-whether
U.S. or international-on networking with other libraries abroad. This session will showcase up to a dozen
real-life cases. Best of all, some of the library directors themselves, who launched these endeavors, will
be present to share their experience first-hand (U.S. visas are currently being sought). The session will
be co-presented by a U.S. librarian who is chronicling all these collaborative efforts.

Picture 2  Rangsit University Library Poster

ขอขอบคุณ
1. ดร.อาทิตย ์ อุไรรตัน ์ (Dr.Arthit Ourairat) อธกิารบดมีหาวิทยาลยัรงัสติ

(President of Rangsit University) ท่ีอนุญาตและสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ไปร่วมประชุมในครั้งนี้

2. คุณจอหน์ ฮคิคอค (Mr. John Hickok) บรรณารกัษห้์องสมดุ Pollak Library
มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนยีสเตท ฟลูเลอรตั์น (CALState University Fullerton)

3. ศาสตราจารย ์ดร. ริชาร์ด เดมิง่ (Professor Dr. Richard Deming) และภรรยา แหง่ภาควชิาเคมี
มหาวิทยาลยัแคลฟิอรเ์นยีสเตท ฟลูเลอรตั์น  (CALState University Fullerton) ท่ีใหค้วามอนเุคราะห์
ที่พักและอาหารระหว่างการประชุม

4. สำนกังานประชาสมัพนัธ ์มหาวิทยาลยัรงัสติ (Public Affairs Office, Rangsit University)
ที่ช่วยออกแบบโปสเตอร์การนำเสนอข้อมูลของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
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ความป็นมา
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  มีพันธกิจ

ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการแสวงหา
ทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ บริการที่หลาก-
หลาย สนองตอบความต้องการของผู้ใช้ พร้อมส่งเสริม
ให้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ รวมถึงการขยายขอบเขตบรกิารทาง
วิชาการสำหรบัผูใ้ช ้ ใหส้ามารถใชท้รัพยากรรว่มกบั
หน่วยงานภายนอกเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการ
พัฒนาประเทศ  เป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ และให้บริการแก่ผู้ใช้
สำนักหอสมุดมีหน้าท่ีให้บริการแก่ผู้ใช้  ประกอบด้วย
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี และนกัศึกษามหา-
วิทยาลัยรังสิต  การให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้จึงถือว่าเป็น
ภารกจิอนัสำคญัยิง่

การสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นกิจกรรมที่
ดำเนินการเป็นประจำทุกปี เพื่อต้องการสร้างความ
มั่นใจว่าสำนักหอสมุด ได้จัดบริการแก่ผู้ใช้ซึ่งเป็น
หัวใจสำคัญได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นเครื่องมือ
ในการไดข้้อมูลมาพฒันาอยา่งต่อเนือ่ง  แบบสำรวจ
ความพึงพอใจของสำนักหอสมุดได้ประยุกต์ใช้
แนวทางมาตรฐาน LibQUAL ของห้องสมุดมหา-

วิทยาลัยและวิจัยแห่งอเมริกัน ซึ่งประกอบด้วย
คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้
บรกิารในดา้นต่างๆ 6 ด้าน ไดแ้ก ่ ด้านผูใ้หบ้รกิาร
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ด้านการเขา้ถงึขอ้มูล  ด้านการประชาสมัพันธข้์อมูล
ขา่วสาร และดา้นสถานที ่วัสด ุครุภณัฑ์

วัตถุประสงค์
1.   เพ่ือศึกษาสภาพการใชห้้องสมุดของผู้ใช้

บรกิารสำนกัหอสมดุ  มหาวิทยาลยัรงัสติ
2. เพ ื ่อสำรวจความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้

ห้องสมดุในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่ ด้านผูใ้หบ้รกิาร  ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
ด้านการเขา้ถงึขอ้มูล  ด้านการประชาสมัพันธข้์อมูล
ขา่วสาร  และดา้นสถานที ่วัสด ุครุภณัฑ์

ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ ได้แก่ ผู้

บรหิาร  คณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี และนกัศกึษาระดบั
บัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
รังสิต จำนวน 790 ชุด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบงา่ยและไดรั้บแบบสำรวจกลบัคืน จำนวน  598
คน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

ประจำปกีารศกึษา 2552
นฤมล  พฤกษศลิป์ *
รัตนาภรณ ์  กาศโอสถ **

 * รองผู้อำนวยการฝา่ยเทคนิคและบริการ และหัวหน้าแผนกบรกิาร  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
** หัวหน้าแผนกพฒันา  สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต
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สถานท่ีทำการสำรวจ
• กลุ่มผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัย

รังสติ  ส่งแบบสำรวจไปใหท่ี้หน่วยงาน/คณะท่ีสังกดั
• กลุ่มเจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับบัณฑิต

ศึกษา  และนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เก็บแบบ
สำรวจ จากผูท่ี้เข้ามาใช้ห้องสมุด  บริเวณ ช้ัน 2  ช้ัน
3  และชัน้ 5 ของอาคารหอสมดุ

ระยะเวลาในการเกบ็แบบสำรวจ
ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552

เปน็เวลา 2 เดอืน

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงสภาพและระดับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ พร้อมทั้งปัญหา ข้อ
เสนอแนะที่มีต่อการให้บริการของสำนักหอสมุด
มหาวิทยาลยัรงัสติ

2.   นำผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาบริการของสำนักหอสมุด และสามารถ
วางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเน่ือง

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสำรวจ
แบบสำรวจได้ใช้แนวทางมาตรฐานของ

LibQUAL ประกอบด้วย คำถามเกี ่ยวกับความ
พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้บริการในด้านต่างๆ
ไดแ้ก ่  ด้านผูใ้ห้บรกิาร  ด้านทรพัยากรสารสนเทศ
ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์  ด้านการเข้าถึงข้อมูล
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และด้าน
สถานที ่วัสด ุครุภณัฑ ์แบง่เปน็  3  สว่น  ดังนี้

ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ตอบ
สำรวจ เป็นคำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสำรวจ  โดยใหเ้ลอืกเพยีง  1 คำตอบ

ตอนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บริการ สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยรังสิต  ด้าน
ผู้ให้บริการ  ด้านทรัพยากรสารสนเทศ  ด้านเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์  ด้านการเข้าถึงข้อมูล  ด้านการประชา-
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและด้านสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์
คำถามแบ่งออกเป็น 6 ตอน  ลักษณะคำถามเป็นชนิด
มาตราประมาณค่า โดยมีความพึงพอใจ  5 ระดับ  คือ

5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง มคีวามพงึพอใจนอ้ย
1 หมายถึง มคีวามพงึพอใจนอ้ยทีส่ดุ

โดยวิเคราะห์ผลออกมาเป็นเกณฑ์  3  ระดับ
คือ

ค่าเฉลีย่ระหวา่ง 4.01- 5.00 มีค่าเทา่กบั
ดีมาก
ค่าเฉลีย่ระหวา่ง 3.01- 4.00 มีค่าเทา่กบั
ดี
ค่าเฉลีย่นอ้ยกวา่  3.00  มีค่าเทา่กบั
พอใช้

ตอนที่ 3 คำถามชนิดปลายเปิดเกี่ยวกับ
ปัญหาและขอ้เสนอแนะอืน่ๆ

ผลการสำรวจ
จากการแจกแบบสำรวจผู้ใช้ ทั้งผู้บริหาร

คณาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  และนกัศกึษา จำนวน 790
ชุด ได้รับแบบสำรวจกลบัคืน  จำนวนทัง้สิน้ 598 ชุด
คิดเปน็ร้อยละ 75.70  ของจำนวนผูต้อบแบบสำรวจ
ท้ังหมด  สรปุผลการสำรวจไดดั้งนี้
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจ

1.1 จำนวนผูต้อบแบบสำรวจและประเภทผูใ้ช้บริการ

ตารางที ่1  จำนวนผูต้อบแบบสำรวจ จำแนกตามประเภทผูใ้ช้

จากตารางที ่1  ผูต้อบแบบสำรวจ เปน็นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรีมากทีส่ดุ จำนวน 463 คน คิดเปน็
ร้อยละ 77.4   รองลงมาเปน็อาจารย ์จำนวน 87 คน  คิดเปน็ร้อยละ 14.5  และเจา้หน้าท่ี จำนวน 25 คน
คิดเปน็ร้อยละ 4.21

1.2  ความถีใ่นการเขา้ใชส้ำนกัหอสมดุ

ตารางที ่2  ความถีใ่นการเขา้ใชส้ำนกัหอสมดุ

จากตารางที ่2 ความถ่ีในการเขา้ใช้บริการสำนกัหอสมุด พบว่า ผู้ใช้จำนวนมากทีสุ่ด 206 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.4 เขา้ใชบ้ริการสำนกัหอสมดุ 1- 2 คร้ังตอ่สปัดาห ์รองลงมา 175 คน คิดเปน็รอ้ยละ 29.3 เขา้ใช้
บรกิารสำนกัหอสมดุ 3 - 4 คร้ังตอ่สปัดาห ์ และจำนวนนอ้ยทีส่ดุ 46 คน คิดเปน็รอ้ยละ 7.7  เขา้ใชทุ้กวนั

ผู้บริหาร  7  1.2
อาจารย์  87 14.5
เจ้าหน้าที่  25  4.21
นักศึกษาระดับปริญญาโท  16  2.7
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 463 77.4

รวม 598 100

          ประเภทผูใ้ช้          จำนวน (คน)           รอ้ยละ

ทุกวัน  46  7.7
1-2 คร้ัง / สปัดาห์ 206 34.4
3-4 คร้ัง / สปัดาห์ 175 29.3
เดอืนละ 1-2 คร้ัง  87 14.5
นานๆ คร้ัง  83 13.9
ไม่ระบุ   1  0.2
รวม 598 100

ความถ่ีในการเขา้ใช้                        จำนวน         รอ้ยละ
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1.3   เวลาทีเ่ขา้ใชส้ำนกัหอสมดุ

ตารางที ่3  ช่วงเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร

จากตารางที ่3 พบวา่ ช่วงเวลาทีผู่ใ้ชเ้ขา้ใชบ้รกิารสำนกัหอสมดุมากทีส่ดุ ไมแ่นน่อน จำนวน 251
คน คิดเปน็รอ้ยละ 41.90 รองลงมาจำนวน 143 คน คิดเปน็รอ้ยละ 23.90 เขา้ใชส้ำนกัหอสมดุในชว่งเวลา
13.00 - 16.00 น. และชว่งเวลาทีผู่ใ้ชเ้ขา้ใชน้อ้ยทีส่ดุ จำนวน 25 คน คิดเปน็รอ้ยละ 4.20 คือ เวลา 8.30 -
11.00 น.

ตอนท่ี 2  ระดับความพงึพอใจในการใชบ้ริการ
ในตอนท่ี 2 เป็นข้อมูลสรุปผลเก่ียวกับการสำรวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่

ด้านผู ้ให้บริการ ด้านทรัพยากรสารสนเทศ ด้านเครื ่องมือและอุปกรณ์ ด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้าน
การประชาสมัพันธข้์อมูลขา่วสาร และดา้นสถานที ่วัสดุ ครุภัณฑ์ ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสรปุผลไดดั้งนี้

2.1  ด้านผูใ้หบ้ริการ

ตารางที ่4  ระดับความพงึพอใจดา้นผูใ้ห้บรกิาร

เวลา 8.30 - 11.00 น.  25  4.20
เวลา 11.00 - 13.00 น.  74 12.40
เวลา 13.00 - 16.00 น. 143 23.90
เวลา 16.00 - 21.00 น. 101 16.90
ไม่แน่นอน 251 41.90
ไม่ระบุ   4  0.7

              รวม 598 100

    ช่วงเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร           จำนวน                 รอ้ยละ

ผู้ให้บริการ
• มีมนษุยสมัพนัธท่ี์ดี (N= 597) 4.12 0.75 ดีมาก  2
• สามารถใหข้อ้มูลและแนะนำบรกิารตา่ง (N=595) 3.97 0.84   ดี  5
• มีความกระตือรือร้นในการใหบ้รกิาร (N= 597) 3.95 0.84   ดี  4
• มีความรอบรู้และมีประสบการณ์ในเชิงวิชาการ 3.84 0.91   ดี 12

(N=596)
• มีจำนวนบุคลากรให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง 3.84 0.81   ดี  2

(N= 598)

ด้านผู้ให้บริการ ไมเ่คยใชบ้รกิาร
(จำนวนคน)แปลความ

  ค่าเฉลีย่     SD
ระดับความพึงพอใจ
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จากตารางที ่4  พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพึงพอใจในดา้นผูใ้หบ้รกิารโดยรวม อยูใ่นระดบัดีมาก โดย
มีค่าเฉลีย่ 4.02

เม่ือจำแนกระดบัความพงึพอใจดา้นผูใ้ห้บริการเปน็รายขอ้ในจำนวน 8 ขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัดีมาก 4
ขอ้ และด ี4 ขอ้ สำหรบัขอ้ท่ีมีค่าเฉลีย่ดมีากเรยีงตามลำดบัคา่เฉลีย่สงูสดุ  ไดแ้ก ่  มีการใหบ้รกิารเปน็ไปตาม
ลำดับกอ่นหลงั (    = 4.21)  ผู้ให้บริการมีบุคลิกภาพและการสือ่สารท่ีเหมาะสม (    = 4.15)   และผูใ้ห้บริการ
มีมนษุยสมัพนัธดี์ (   = 4.12)

สำหรบัขอ้ท่ีมีคา่เฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ  ไดแ้ก ่ มีความรอบรูแ้ละมปีระสบการณใ์นเชงิวชิาการ (   = 3.84)
และมจีำนวนบคุลากรใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอและทัว่ถึง (   = 3.84)  เท่ากัน

2.2 ด้านทรพัยากรสารสนเทศ

ตารางที ่5  ระดับความพงึพอใจในดา้นทรัพยากรสารสนเทศ

ด้านผู้ให้บริการ ไมเ่คยใชบ้รกิาร
(จำนวนคน)แปลความ

  ค่าเฉลีย่     SD
ระดับความพึงพอใจ

• เต็มใจให้ความช่วยเหลือในการค้นหาทรัพยากร- 4.04 0.87 ดีมาก  2
สารสนเทศ (N=596)

• มีการใหบ้รกิารเปน็ไปตามลำดบั (N=597) 4.21 0.73 ดีมาก  2
• มีบคุลกิภาพและการสือ่สารทีเ่หมาะสม (N= 594) 4.15 0.79 ดีมาก  2

รวม 4.02 0.64 ดีมาก 35

ตารางที ่4  ระดับความพงึพอใจดา้นผูใ้ห้บรกิาร (ต่อ)

χ

ด้านผู้ให้บริการ ไมเ่คยใชบ้รกิาร
(จำนวนคน)แปลความ

  ค่าเฉลีย่     SD
ระดับความพึงพอใจ

ทรพัยากรสารสนเทศ
หนงัสอื
• มีความทันสมยั (N=594) 3.46 0.93   ดี  2
• มีจำนวนเพยีงพอตอ่ความต้องการ (N=598) 3.29 0.99   ดี  1
• มีเนือ้หาครอบคลมุทุกสาขาวชิา (N= 596) 3.38 0.98   ดี  4
วารสาร
• มีความทันสมยั (N=596) 3.60 1.04   ดี  19
• มีจำนวนเพยีงพอตอ่ความต้องการ (N= 593) 3.34 0.99   ดี   7
• มีเนือ้หาครอบคลมุทุกสาขาวชิา (N=591) 3.29 1.00   ดี  19
ส่ือโสตทัศน์
• มีความทันสมยั (N= 592) 3.26 1.27   ดี  48
• มีจำนวนเพยีงพอตอ่ความต้องการ (N=590) 3.08 1.22   ดี  46
• มีเนือ้หาครอบคลมุทุกสาขาวชิา (N= 589) 3.18 2.04   ดี  45
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จากตารางท่ี 5  พบว่า ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม อยู่ใน ระดับดี
โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 3.33

เมือ่จำแนกระดบัความพงึพอใจดา้นทรัพยากรสารสนเทศออกเปน็รายขอ้ซึง่มี 18 ขอ้ พบวา่ อยูใ่น
ระดับดทุีกขอ้ โดยเรยีงตามลำดบัคา่เฉลีย่สงูสดุ 3 อันดบัแรก ได้แก ่หนังสอืพมิพมี์ความหลากหลาย (   =
3.73) การจดัเรยีงหนงัสอืบนชัน้มคีวามถูกตอ้ง (   = 3.61)  และวารสารมคีวามทันสมยั (   = 3.60)

สำหรับในรายขอ้ท่ีมีค่าเฉลีย่นอ้ยสดุ 3 อันดบั  ไดแ้ก ่ หนังสอืออนไลนมี์จำนวนเพยีงพอ (    = 3.04)
หนังสือออนไลน์มีเน้ือหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา  (   = 3.05)  และส่ือโสตทัศน์มีจำนวนเพียงพอ ต่อความต้องการ
(   = 3.08)

ด้านผู้ให้บริการ ไมเ่คยใชบ้รกิาร
(จำนวนคน)แปลความ

  ค่าเฉลีย่     SD
ระดับความพึงพอใจ

หนังสือพิมพ์
• มีความหลากหลาย (N=592) 3.73 1.20   ดี 38
• มีจำนวนเพยีงพอตอ่ความต้องการ (N=597) 3.42 1.17   ดี 33
หนังสือออนไลน์
• มีความทันสมยั (N=591) 3.17 1.44   ดี 78
• มีจำนวนเลม่เพยีงพอตอ่ความต้องการ (N=586) 3.04 1.37   ดี 74
• มีเนือ้หาครอบคลมุทุกสาขาวชิา (N=588) 3.05 1.37   ดี 74
ฐานขอ้มลูครอบคลมุทกุสาขาวชิา (N=592) 3.43 1.08   ดี 23
การจดัเรยีงหนงัสอืบนช้ันมคีวามถกูต้องและคน้หา 3.61 0.92   ดี  6
ได้งา่ย   (N=597)
การจดัเรยีงวารสารบนชัน้มคีวามถกูต้องและคน้หา 3.53 1.07   ดี 22
ได้งา่ย   (N=594)
การจัดเรียงหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลังสามารถค้นหา 3.24 1.33   ดี 59
ได้งา่ย   (N=584)

                   รวม 3.33 0.81   ดี 598

ตารางที ่5  ระดับความพงึพอใจในดา้นทรัพยากรสารสนเทศ (ต่อ)

χχχχχχ
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2.3  ด้านเครือ่งมอืและอุปกรณ์

ตารางที ่6  ระดับความพงึพอใจดา้นเครือ่งมอืและอปุกรณ์

ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ไมเ่คยใชบ้รกิาร
(จำนวนคน)แปลความ

  ค่าเฉลีย่     SD
ระดับความพึงพอใจ

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
• เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูล 3.18 1.16   ดี 19

WebPac มีจำนวนเพยีงพอตอ่ ความต้องการ
(N=598 )

• เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นอินเทอร์เน็ต 3.00 1.20   ดี 26
  มีจำนวนเพยีงพอตอ่ความต้องการ (N= 590)
• เครื่องรับโทรทัศน์มีจำนวนเพียงพอต่อ 2.89 1.37 พอใช้ 70
ความต้องการ (N=581)

• เครื่องฟังแถบบันทึกเสียงมีจำนวนเพียงพอ 2.88 1.45 พอใช้ 88
  ต่อความต้องการ (N=594)
• เครื่องถ่ายเอกสารมีจำนวนเพียงพอ 3.03 1.21   ดี 38
ต่อความต้องการ  (N= 590)

                 รวม 3.00 1.08   ดี 241

จากตารางที ่ 6  พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจดา้นเครือ่งมอืและอปุกรณโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัดี
โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั  3.00

เม่ือจำแนกระดบัความพงึพอใจตามรายขอ้จำนวน 5 ขอ้ พบวา่อยู่ในระดบัดี 3 ขอ้ และพอใช ้2 ขอ้
ซึ่งในระดับดี  เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นฐานข้อมูล WebPac
มีจำนวนเพยีงพอตอ่ความต้องการ  (    = 3.18)  เครือ่งถา่ยเอกสารมจีำนวนเพยีงพอตอ่ความต้องการ
(     = 3.03)  และเครือ่งคอมพวิเตอร์เพือ่การสบืค้นอนิเทอรเ์นต็มีจำนวนเพยีงพอตอ่ความต้องการ  (   =
3.00)

สำหรบัขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง 2 ข้อ เรยีงตามลำดบัคา่เฉลีย่  ได้แก ่ เครือ่งรบัโทรทศันมี์จำนวน
เพยีงพอตอ่ความต้องการ (     = 2.89)  และเครือ่งฟงัแถบบนัทกึเสยีงมจีำนวนเพยีงพอตอ่ความต้องการ
(    = 2.88)
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ด้านการเขา้ถงึขอ้มลู ไมเ่คยใชบ้รกิาร
(จำนวนคน)แปลความ

  ค่าเฉลีย่     SD
ระดับความพึงพอใจ

การเข้าถึงข้อมูล
• การสบืคน้ฐานขอ้มูล WebPac มีขัน้ตอนทีส่ะดวก 3.53 1.08  ดี 22
และงา่ยตอ่การใชง้าน (N=596)

• ภาษาที่ใช้ในการระบุเขตข้อมูลเพื่อการสืบค้นฐาน 3.55 1.08  ดี 23
ขอ้มูล WebPac อ่านเขา้ใจงา่ยและชดัเจน (N=596)

• เขตข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นฐานข้อมูล WebPac
ครอบคลมุตามความต้องการ เชน่  ช่ือผูแ้ตง่ ช่ือเรือ่ง 3.54 1.07  ดี 22
หัวเร่ือง ฯลฯ (N=595)

• การแสดงผลการสืบค้นจากฐานข้อมูล WebPac 3.55 1.05  ดี 22
มีความรวดเรว็ (N=587)

• ผลการสบืคน้ทีไ่ดจ้ากฐานขอ้มูล WebPac 3.52 1.03  ดี 23
  มีความถกูตอ้ง(N=588)
• ผลการสบืคน้ทีไ่ดจ้ากฐานขอ้มูล WebPac จาก 3.45 1.04  ดี 25
ทุกเขตขอ้มูลตรงตามความตอ้งการ (N=586)

• การแสดงผลการสืบค้นบนหน้าจอที่ได้จากฐานข้อมูล
WebPac มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอกับ 3.58 1.03  ดี 22
ความต้องการ (N=587)

• การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดบอกรับ
ผลที่ได้ตรงต่อความต้องการและเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง 3.53 1.04  ดี 19
รวดเรว็ (N=586)

                  รวม 3.52 0.96  ดี 178

2.4  ด้านการเขา้ถงึข้อมูล

ตารางที ่7  ระดับความพงึพอใจในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูล

จากตารางที ่ 7 พบวา่ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจดา้นการเขา้ถงึขอ้มูล โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี โดย
มีค่าเฉลีย่เทา่กบั 3.52

เม่ือจำแนกระดบัความถงึพอใจตามรายขอ้จำนวน 8 ข้อ พบวา่อยู่ในระดบัดีท้ังหมด  โดยเรยีงตาม
ลำดบัค่าเฉลีย่สงูสดุ  3  อันดบั  ไดแ้ก ่ การแสดงผลการสบืคน้บนหนา้จอท่ีได้จากฐานขอ้มูล WebPac มี
รายละเอยีดครบถว้นและเพยีงพอกบัความต้องการ  (    = 3.58)  ภาษาท่ีใช้ในการระบเุขตขอ้มูลเพือ่การ
สืบค้นฐานขอ้มูล WebPac อ่านเขา้ใจงา่ยและชดัเจน (     = 3.55)  กับการแสดงผลการสบืค้นจากฐานขอ้มูล
WebPac มีความรวดเร็ว  (    = 3.55) มีค่าเฉลีย่เทา่กัน และเขตขอ้มูลท่ีใช้ในการสบืค้นฐานขอ้มูล WebPac
ครอบคลมุตามความต้องการ  เชน่  ช่ือผูแ้ตง่ ช่ือเรือ่ง หัวเรือ่ง ฯลฯ  (   = 3.54)

χχχχ
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สำหรบัขอ้ท่ีมีค่าเฉลีย่นอ้ยสดุ  ไดแ้ก ่ ผลการสบืคน้ทีไ่ด้จากฐานขอ้มูล WebPac จากทกุเขตขอ้มูล
ตรงตามความต้องการ  (   = 3.45)

2.5  ด้านการประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสาร

ตารางที ่ 8   ระดับความพงึพอใจในดา้นการประชาสมัพนัธข้์อมูลขา่วสาร

ด้านการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ไมเ่คยใชบ้รกิาร
(จำนวนคน)แปลความ

  ค่าเฉลีย่     SD
ระดับความพึงพอใจ

การประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสาร
• คู่มือการใชห้้องสมดุ ใหร้ายละเอยีดและแนะนำวธิี 3.45 2.27  ดี 30
การใชอ้ยา่งครบถว้นและชดัเจน (N=588)

• โฮมเพจของหอ้งสมดุ ใหข้้อมูลประชาสมัพนัธ ์และ
รายละเอียดเกี่ยวกับห้องสมุดได้อย่างครบถ้วนและ 3.51 1.06  ดี 25
ชัดเจน (N=590)

• มีการตดิประกาศใหข้อ้มูล / ขา่วสารความรูท่ี้ทันสมยั 3.47 1.07  ดี 23
และทนัตอ่เหตกุารณอ์ยา่งสมำ่เสมอ (N= 587)

• การจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ มีความน่าสนใจ 3.61 1.03  ดี 16
(N=589)

• มีปา้ยบอกขอ้ความและประกาศตา่งๆ อยา่งชดัเจน 3.62 1.07  ดี 21
(N=589)

              รวม 3.53 0.94  ดี 115

จากตารางที่ 8 พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยรวม
อยู่ในระดบัดี โดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กับ 3.53

เมื่อจำแนกระดับความพึงพอใจตามรายข้อ ซึ่งมีจำนวน 5 ข้อ พบว่าอยู่ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อ
ท่ีมีค่าเฉลีย่สงูสดุ 3  อันดบัแรก ไดแ้ก ่ มีปา้ยบอกขอ้ความและประกาศตา่งๆ อยา่งชดัเจน (   = 3.62)
การจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆ มีความน่าสนใจ (  = 3.61) และโฮมเพจของห้องสมุดให้ข้อมูล
ประชาสมัพันธ ์และรายละเอยีดเกีย่วกบัห้องสมดุได้อย่างครบถว้นและชดัเจน (    = 3.51)
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2.6  ด้านสถานที ่วัสดุ ครุภัณฑ์

ตารางที ่9  ระดับความพงึพอใจในดา้นสถานที ่วัสด ุครุภณัฑ์

จากตารางที ่9 พบวา่ ผูใ้ชมี้ความพงึพอใจดา้นสถานที ่วัสด ุครุภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยมี
ค่าเฉลีย่เทา่กบั 3.54

เมือ่จำแนกระดบัความพงึพอใจตามรายขอ้จำนวน 11 ขอ้  พบวา่อยู่ในระดบัดทุีกขอ้   โดยมค่ีาเฉลีย่
สงูสดุ 3 อันดบัแรกคอื  มีแสงสวา่งเพยีงพอและเหมาะสม (   = 3.85) และมอุีณหภูมิท่ีเหมาะสม  (    =
3.79)  และบรรยากาศภายในหอ้งสมดุมีความเหมาะสมแกก่ารนัง่อา่น (   = 3.77)

สำหรบัขอ้ท่ีมีค่าเฉลีย่นอ้ยทีส่ดุ 3 อันดบัสดุท้าย ไดแ้ก ่มุมบรกิารความรูต้ลาดทนุ (SET  Corner)
จดัวางเหมาะสมแกก่ารนัง่อา่น (   = 3.27) มุมโครงการศกึษาวเิคราะหแ์ละเตอืนภยั SMEs จดัวางเหมาะสม
แก่การน่ังอ่าน  (    = 3.29)  และลานพักสายตาและร้านกาแฟมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม (   = 3.29) มีค่าเท่ากัน
ตู้นำ้ด่ืมมีจำนวนเพยีงพอ (   = 3.30)

ด้านสถานที ่วสัด ุครภุณัฑ์ ไมเ่คยใชบ้รกิาร
(จำนวนคน)แปลความ

  ค่าเฉลีย่     SD
ระดับความพึงพอใจ

สถานที ่วสัด ุครภุณัฑ์
• มีจำนวนทีน่ัง่อา่นหนงัสอือยา่งเพยีงพอ (N=588) 3.75 1.00  ดี 10
• มีจำนวนตูรั้บฝากสิง่ของเพยีงพอ และเหมาะสม 3.39 1.24  ดี 36

(N=585)
• ตู้รับคนืหนงัสอืนอกเวลาเพยีงพอฯ (N=585) 3.62 1.16  ดี 27
• บรรยากาศภายในห้องสมุดมีความเหมาะสมแก่การ 3.77 0.93  ดี  2
นัง่อา่น (N=586)

• มุมบรกิารความรูต้ลาดทนุ (SET Corner) (N=585) 3.27 1.42  ดี 67
• มุมโครงการศกึษาวเิคราะห์และเตอืนภยั SMEs 3.29 1.46  ดี 73

(N=585)
• ลานพกัสายตา และรา้นกาแฟ (N=587) 3.29 1.12  ดี 21
• มีแสงสวา่งเพียงพอและเหมาะสม (N=589) 3.85 0.88  ดี  3
• มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (N=588) 3.79 0.93  ดี  3
• ตู้นำ้ด่ืมมีจำนวนเพยีงพอ (N= 590) 3.30 1.20  ดี 34
• ห้องนำ้มีความสะอาด (N= 590) 3.64 1.01  ดี 11

                    รวม 3.54 0.79  ดี 287

χχχχχχχ
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ผลการสำรวจพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจมี
ค่าเฉลีย่รวม  3.49 โดยแยกออกเปน็รายดา้นท้ัง 6
ด้านเรียงลำดบัค่าเฉลีย่สูงสุด  คือ

ด้านผู้ให้บริการ
อยูใ่นระดบัดมีาก  มีค่าเฉลีย่ 4.02
ด้านสถานที ่วัสดุ ครุภัณฑ์
อยูใ่นระดบัด ี มีค่าเฉลีย่ 3.54
ด้านการประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

อยูใ่นระดบัด ี มีค่าเฉลีย่ 3.53
ด้านการเข้าถึงข้อมูล
อยูใ่นระดบัด ี มีค่าเฉลีย่  3.52
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
อยูใ่นระดบัด ี มีค่าเฉลีย่ 3.33
ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์
อยูใ่นระดบัด ี มีค่าเฉลีย่ 3.00

ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นเพ่ือการ
พัฒนา / ปรับปรุงสำนกัหอสมดุ

ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอแนะและขอ้คิดเห็น ซ่ึง
สามารถจำแนกออกเปน็แตล่ะด้าน  ดังนี้

ด้านผู้ให้บริการ
1. บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ดีมาก เหมาะสมดแีลว้และขอเปน็กำลงัใจให้
2. เจ ้าหน้าที ่บร ิการมีมนุษยสัมพันธ์ด ี

พูดจาไพเราะ

ด้านทรัพยากรสารสนเทศ
1. หนังสอืไม่ทันสมยั และมจีำนวนนอ้ย
2.   ต้องการใหมี้หนงัสอืเพิม่ทางด้านต่างๆ

เช่น กฎหมาย  ทันตกรรม  พยาบาล สถาปตัยกรรม
แฟชัน่และศลิปะ  วรรณกรรม  วิศวกรรมไฟฟา้และ
อิเลก็ทรอนกิส ์ฯลฯ

3. ต้องการให้มีวารสารที ่ครอบคลุมทุก
สาขาวชิา และอยากใหมี้เพิม่วารสารอเิลก็ทรอนกิส์
ในบางสาขาวชิา

4. วารสารต่างประเทศ บางฉบบัหายไป
5. ควรเพิ่มหนังสือพิมพ์
6. เพิม่การบอกรบัฐานขอ้มูลใหม้ากขึน้
7. ควรมีการจัดอบรมเกี ่ยวกับวิธีการใช้

ฐานขอ้มูล ON LINE  มากขึน้
8. ต้องการให้เพ่ิมประเภทของส่ือโสต- ทัศน์

ด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์
1. ระบบยมื-คืนอัตโนมติั ดีมาก ทันสมยั
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นข้อมูลมี

ความเร็วต่ำ ทำให้สบืค้นชา้
3. เครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่ใช้สืบค้นข้อมูล

เสยีบอ่ย มีจำนวนไมเ่พยีงพอ
4. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สืบค้นข้อมูลมี

สภาพเกา่   อยากใหเ้ปลีย่นเปน็ชนดิจอ LCD
5. เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องบริการ

อินเทอรเ์นต็ ช้ัน 2

ด้านการเข้าถึงข้อมูล
1. การสืบค้นข้อมูลจาก WebPac เข้าถึง

ยาก
2. WebPac เสยีบอ่ย

ด้านสถานที ่วัสดุ ครุภัณฑ์
1. นักศึกษาคุยกันเสียงดังมากโดยเฉพาะ

ช่วงสอบ ควรตักเตือน ถ้าไมเ่ชือ่ ควรเชญินักศกึษา
ออกนอกห้องสมุด

2. โต๊ะอ่านหนังสือมีจำนวนไม่เพียงพอ
โดยเฉพาะทีน่ั่งอ่านเด่ียว

3. เพิ่มพื้นที่สำหรับการอ่านหนังสือของ
นักศึกษาให้มากขึน้เพราะกอ่นสอบไมมี่ท่ีให้ติว

4. แสงสว่างไม่เพียงพอ
5. อุณหภูมิห้องอ่านไม่คงที่ บางครั้งร้อน

และหนาวเกนิไป
6. ห้องน้ำมีสภาพเก่าทรุดโทรม และแคบ

เกินไป



59•••รงัสติสารสนเทศ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552

7. สขีองชัน้วางหนงัสอืทำใหห้้องไมส่วา่ง
8. มีตู้น้ำด่ืมน้อยเกินไป
9. เพิม่ตู้รับคืนหนงัสือนอกอาคาร กระจาย

ตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน
10.  เพิม่ห้องศกึษาคน้ควา้กลุม่
11.  อยากให้ลิฟต์จอดทุกช้ัน
12.  ต้องการให้ปรับปรุงสภาพบรรยากาศ

ห้องสมุด ให้ทันสมัยกว่านี้ ทั้งตัวอาคาร และการ
จัดโซนหนังสือต่างๆ ควรแยกเป็นส่วนของตึกหอสมุด
อยา่งเดยีวไปเลย และนกัศกึษาจะไดอ้ยากเขา้มาใช้
บริการ

13.  ควรปรับปรุงบริเวณลานพักสายตา
และรา้นกาแฟ ให้ทันสมยัมากกวา่น้ี

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ให้มีบอร์ดเสนอซื้อหนังสือในห้องสมุด

และบอรด์แนะนำหนงัสือใหม่
2. ควรมีการ UP DATE ข้อมูลข่าวสาร

รวมถึงหนงัสอืใหม่ๆ ท่ีมีของหอ้งสมดุ
3. ควรเนน้ ส่ือ DIGITAL ให้มากขึน้
4. อยากใหห้้องสมดุพัฒนาเปน็ VIRTUAL

LIBRARY : ห้องสมดุเสมอืน
5.   ควรมีห้องสมดุดนตรีท่ีมีเปยีโนไฟฟา้ไว้

ลองเลน่ SCORE เพลงดว้ย
6. ให้มีบอร์ดข้อเสนอแนะ ติชม บริการ

รายวนั/สปัดาห์
7. ค่าปรับแพง ควรลดราคา หรือเปน็แบบ

เหมาจ่าย
8. งานสปัดาห์ห้องสมดุ ควรมีร้านหนงัสอื

ให้มากกวา่น้ี
9. ควรขยายเวลาปิดทำการ ได้แก่  ช่วง

ใกล้สอบ วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดถึง 21.00 น. และ
ขยายเวลาเปดิห้องบริการส่ือโสตทัศน์

10.  ควรจดัทำโครงการหอสมดุ E-Library
Center ท่ีทันสมยัและครอบคลมุทุกเนือ้หา และเปน็
ศูนย์กลางของชุมชน ประชาชนสามารถเข้ามาใช้
บริการได้ จัดต้ังศูนย์หนังสือเพ่ือจำหน่ายให้แก่บุคคล
ภายนอกและนักศึกษา และเพิ ่มส่วนพื ้นที ่จ ัด
นิทรรศการของหอสมดุ เพือ่แสดงผลงาน นักศึกษา
หรือการเปดิตัวหนังสอื หนังสอืหายากหนงัสอืท่ีควร
ค่าแก่การเกบ็รักษา

การนำผลการสำรวจไปใชป้ระโยชน์
สำนักหอสมุดได้นำผลการสำรวจความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการไปใช้ในการปรับปรุงการ
บริการและการบรหิาร โดยไดน้ำเสนอในการประชมุ
กรรมการบริหารสำนักหอสมุด และสำนักหอสมุด
ได้จัดทำเปน็โครงการพฒันาในดา้นต่างๆ ไว้ในแผน
ปฏบิติัการประจำปี

ผู้เขียนทั้งสองในฐานะผู้รับผิดชอบในการ
สำรวจครั้งนี ้ ขอทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสำนัก
หอสมุด มหาวิทยาลยัรงัสติ ขอบพระคณุผูใ้ช้บริการ
ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะที ่เป็นประโยชน์อย่างยิ ่งในการ
ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานของสำนัก
หอสมุดให้มีคุณภาพมากขึน้
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วารสารรังสิตสารสนเทศ  ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยทางด้านบรรณา-
รักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตีพิมพ์และเผยแพรใ่น
วารสารรังสิตสารสนเทศ

เพื่อให้วารสารได้มาตรฐาน ผู้ประสงค์จะส่งต้นฉบับจะตีพิมพ์ ควรจัดเตรียมต้นฉบับตามคำ-
แนะนำ

  ประเภทของบทความ
1. บทความวชิาการ   เปน็บทความวชิาการทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง

2. รายงานการวจัิย   เปน็รายงานผลการศกึษาวิจยัทางดา้นบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศ-
ศาสตร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง

3. บทความพเิศษ   เปน็บทความทีเ่กีย่วกบัประสบการณ ์ทัศนคติ บทวิจารณ์ หรือบทสมัภาษณ์
ทางด้านบรรณารกัษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร ์เทคโนโลยสีารสนเทศ และสาขาวชิาอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้ง

  เงือ่นไขในการพมิพ์
1. บทความหรือรายงานการวิจัยที่ส่งต้องไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่

ในระหวา่งทีส่ง่ไปพมิพใ์นวารสารอืน่

2. กองบรรณาธิการสงวนสิทธ์ิในการคัดเลือกและตอบรับการตีพิมพ์สำหรับบทความ หรือรายงาน
การวิจัยที่ส่งและความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาและความคิดเห็นในบทความหรือรายงานการวิจัยเป็น
ของผูเ้ขียนเทา่น้ัน

3. ต้นฉบบัทีจ่ดัสง่จะไดรั้บการตรวจทานโดยผูท้รงคณุวุฒิในดา้นนัน้ๆ (Peer Review)  กอ่นทีจ่ะ
ตีพิมพ์

ในการจัดเตรียมต้นฉบับวารสารรังสิตสารสนเทศ

คำ แนะ นำ
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 รูปแบบของการเขียนและการเตรียมต้นฉบับ
1. บทความ

ช่ือเร่ืองพิมพ์ไว้หน้าแรกตรงกลาง และช่ือผู้เขียนอยู่ใต้ช่ือเร่ืองเย้ืองไปทางขวามอื  ส่วนสถาบัน
หรือสถานทีท่ำงานของผูเ้ขยีน พิมพไ์วเ้ปน็เชงิอรรถในหนา้แรก ต้องพมิพต้์นฉบบัดว้ยโปรแกรม Microsoft
Word สง่พรอ้ม Diskette

2. รายงานการวจัิย
รูปแบบการเขยีนรายงานการวจัิยเหมอืนกบัการเขยีนบทความ โดยมกีารเรยีงลำดบัเรือ่ง ดังนี้
2.1 บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาองักฤษ
2.2 คำสำคัญ หรือคำหลัก ระบุคำสำคัญท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ ใสไ่ว้ท้ายบทคดัย่อ

ของแตล่ะภาษา
2.3 ความเปน็มาหรือความสำคัญของปญัหา และวตัถุประสงคข์องการวจัิย
2.4 สมมติฐานของการวจัิย (ถ้ามี)
2.5 กรอบแนวคดิในการวจัิย (ถ้ามี)
2.6 วิธีดำเนนิการวจัิยในเรือ่งเครือ่งมือ วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ข้อมูล
2.7 สรปุผลการวจิยั และการวเิคราะหผ์ลการวจิยั
2.8 การอภิปรายผลการวจัิย
2.9 ข้อเสนอแนะ
2.10 เอกสารอา้งองิ

  การเขยีนเอกสารอา้งองิ
1. การอ้างอิงเอกสารในเรือ่ง

ช่ือ-นามสกลุ ผูแ้ตง่สำหรบัภาษาไทย หรือนามสกลุสำหรบัภาษาองักฤษ ตามด้วยเครือ่งหมาย
จุลภาค ( , )  ปีท่ีพิมพข์องเอกสาร : เลขหนา้หนงัสอืท่ีถูกอา้งองิในเนือ้ความ โดยมไีวใ้นวงเลบ็แทรกอยูกั่บ
เน้ือหาใส่ไว้ท้ายข้อความน้ัน

ตัวอย่าง
(กติติ ภกัดวัีฒนะกลุ, 2545 :79)
(Ziemer, Peterson and Borth, 2003 : 117)

2. การอ้างอิงท้ายบทความหรือรายงานการวิจัย
ให้เรียงลำดบัเอกสารภาษาไทยกอ่นภาษาอังกฤษ โดยมีรูปแบบการเขยีนดังน้ี
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2.1 หนังสือ

ช่ือผูแ้ตง่.  ช่ือหนงัสอื.  คร้ังทีพ่มิพ.์  สถานทีพ่มิพ ์: สำนกัพมิพห์รือโรงพมิพ,์ ปท่ีีพมิพ.์

ตัวอย่าง
กติติ ภกัดวัีฒนกลุ และจำลอง ครุอุตสาหะ.  คัมภรีร์ะบบฐานขอ้มลู.  พมิพค์ร้ังที ่3.  กรงุเทพฯ

: โอเดยีนสโตร,์ 2545.

Ziemer, Rodger E., Peterson, Roger L. and Borth, David.  Spectrum Communications.
4th ed.  New York : Prentice-Hall, 2003.

2.2 วารสาร

    ช่ือผูเ้ขยีนบทความ.  "ช่ือบทความ,"  ช่ือวารสาร.  ปท่ีี, ฉบบัที ่(เดอืน ป)ี : เลขหนา้.

ตัวอย่าง

วิรินทร ์เมฆประดษิฐส์นิ.  "ถอดรหัส CPU สายพนัธุใ์หม,่"  ไมโครคอมพวิเตอร.์  23, 234
(มกราคม 2548) : 72-81.

Savolainen, Reijo.  "Time as a context of information seeking,"  Library & Information
Science Research.  28, 1 (Spring 2006) : 110-127.

2.3 หนังสือพิมพ์

ช่ือผูเ้ขยีน.  "ช่ือบทความ/ขา่ว,"  ช่ือหนงัสอืพิมพ.์  (วัน เดือน ปี) : เลขหนา้.

ตัวอย่าง
คึกฤทธิ ์ปราโมช. "ซอยสวนพล,ู" สยามรฐัสปัดาหวิ์จารณ.์ (19 สงิหาคม 2538) : 12-13.

"Bright  future seen for computer industry,"  Bangkok Post.  (25 June 2001) : 5.

2.4 หนังสือแปล

    ช่ือผูแ้ตง่.  ช่ือหนงัสอื.  แปลโดย.  คร้ังทีพ่มิพ.์  สถานทีพ่มิพ ์: สำนกัพมิพห์รือโรงพมิพ,์
ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง
แกลลา่, เพรสเตอร.์  อินเตอรเ์นต็ทำงานอยา่งไร.  แปลโดย ภาสกร ใหลสกลุ.  พิมพค์ร้ังที ่5.

กรงุเทพฯ : โปรวช่ัิน, 2545.



63•••รงัสติสารสนเทศ
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552

2.5 วิทยานิพนธ์

ช่ือผูเ้ขยีนวทิยานพินธ.์  ช่ือวทิยานพินธ.์  ระดับปรญิญา สาขาวชิา คณะ มหาวิทยาลยั,
ปีที่พิมพ์

ตัวอย่าง
วีระ อำนวยพร.  อิทธิพลของเถา้แกลบทีมี่ต่อคุณสมบติัทางกลของอฐิ.  วิทยานพินธ์

วิศวกรรมศาตรมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสติ,
2545.

2.6 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์

  ช่ือผูแ้ตง่.  ช่ือเรือ่ง.  [ประเภทของสือ่].  ปท่ีีพมิพ.์  Availabel หรือแหลง่ทีม่า : ช่ือแหลง่
ท่ีมา. (วัน เดอืน ป ีท่ีสบืคน้)

ตัวอย่าง
อเนก มากอนนัต์.  เมือ่พม่ายา้ยเมอืงสะเดาะเคราะห.์  [ออนไลน]์.  2549.  แหลง่ทีม่า
: http://www2.manager.co.th/Mwebboard/list Comment.aspx?QNumber=189053&
Mbrowse=13.  (17 มิถนุายน 2549)

2.7 วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ช่ือผูแ้ตง่.  ช่ือเรือ่ง.  ช่ือวารสาร.  [ประเภทของสือ่].  ปท่ีี, ฉบบัที ่(เดอืน ป)ี : เลขหนา้.
Availabel  หรือแหลง่ท่ีมา : ช่ือแหลง่ท่ีมา.  (วัน เดือน ปี ท่ีสืบค้น)

ตัวอย่าง
Rosziowski, Michael Jr.  Baky, John S. and Jones, David B.  Soe which score on the

LibQual+TM tell me if library users are satisfied?  Library & Information Science
Research.  [serial online].  27, 4 (Autumn 2005) : 424-439.  Availabel :
http://www.sciencedirect.com/science.  (1 August 2006)
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