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 โครงการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  เรื่อง Online Information and Education Conference 2019 

ประกอบดวยการบรรยายท้ังหมด 8 หัวขอ ดังตอไปนี้ 

 1. Top 10 Reasons Thai Students Do Not Use Their University Library โดย Assoc. Prof. Dr. 

Sukum Chaleysub ในหัวขอนี้ไดบรรยายถึง “10 เหตุผลท่ีนักศึกษาไมใชบริการหองสมุด” ไดแก 

  1) คนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ตสะดวกกวา คิดเปน 60.70% 

  2) ใชเวลาคนหานานระบบคนหายุงยาก คิดเปน 22.18% 

  3) ไมมีหนังสือท่ีนาสนใจ หนังสือนอย/ไมหลากหลาย คิดเปน 18.29%  

  4) บรรยากาศสภาพแวดลอม ไมนานั่ง/แอรไมเย็น/ท่ีนั่งไมเพียงพอ คิดเปน 10.12%  

  5) หองสมุดมีกฎระเบียบเยอะ คิดเปน 6.23%  

  6) มีบุคคลภายนอกเขามาสงเสียงรบกวน คิดเปน 2.33%  



  7) คอมพิวเตอรเกา อินเตอรเน็ตไมเสถียร คิดเปน 1.95%  

  8) เปด-ปดเร็ว คิดเปน 1.56%  

  9) ไมมีรานคาเฟใหนั่งอานหนังสือและทานขนมได คิดเปน 1.56%  

  10) หนังสือเกา ชํารุดงาย คิดเปน 1.17% 

 โดยผูบรรยายยังไดกลาวถึง “10 เหตุผลท่ีจะทําใหนักศึกษามาใชบริการหองสมุด” ไดแก  

  1) การเพ่ิมท่ีนั่งสวนตัว เพ่ิมพ้ืนท่ี Working space คิดเปน 35.15% 

  2) การเปลี่ยนบรรยากาศใหนาสนใจ เชน คาเฟ ศูนยการเรียนรู คิดเปน 33.47% 

  3) มีหนังสือหลากหลาย ทันสมัย นาสนใจ เหมาะกับวิชาท่ีเรียน คิดเปน 21.76% 

  4) ลดความเขมงวดในกฎเกณฑตางๆ เชน การแตงกาย นําขนมและน้ําเขามาทานได  คิดเปน 13.81% 

  5) มีคอมพิวเตอรหรือ IPad ท่ีทันสมัย คิดเปน 10.04% 

  6) เชิญชวนใหอานหนังสือในหองสมุด คิดเปน 6.28% 

  7) สอบถามความตองการจากนักศึกษา คิดเปน 4.18% 

  8) มีวิชาท่ีตองสืบคนจากหองสมุด คิดเปน 2.09% 

  9) เขมงวดกับนักศึกษาท่ีนั่งเลนและสงเสียงดัง คิดเปน 1.67% 

  10) ปรับปรุงระบบการคนหาหนังสือใหงายข้ึน คิดเปน 0.42% 
 

  
 

 2. Innovative Library Spaces for the 4th Industrial Revolution โดย Mr. Peter Sidorko ในหัวขอ

นี้ไดบรรยายถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 ซ่ึงเปนยุคท่ีเทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

ไมวาจะเปน อินเตอรเน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Thing : IoT) เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Virtual Reality : VR) 

หรือเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI) เปนตน ซ่ึงวิถีชีวิตของมนุษยเองก็เปลี่ยนแปลงไปตาม

เทคโนโลยี กลายเปนยุคของ Smart manufacturing หรือ Smart city 

 ในปจจุบันผูใชเลือกใชพ้ืนท่ีหองสมุดเพ่ือเปนพ้ืนท่ีการเรียนรูสรางสรรคความคิดตางๆ มากกวาท่ีจะใชเพ่ือหา

ขอมูลจากหนังสือ หองสมุดและบรรณารักษเองตองเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม เชน การจัดหองสมุดแบบใหม พัฒนา

สภาพแวดลอมและสถาปตยกรรมตางๆ ใหเหมาะสม เพ่ือทําใหผูใชเกิดแรงจูงใจ เกิดความคิดสรางสรรค มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันมากข้ึน เปนตน วิวัฒนาการของหองสมุดตองตอบโจทยความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุค

ปจจุบัน และบรรณารักษเองก็ตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเพ่ือรับมือกับเทคโนโลยีตางๆ ใหได 



 3. Change and Library โดย Mr. Surendra Man Shrestha ในหัวขอนี้ไดบรรยายถึงการพัฒนาของ

เทคโนโลยีตางๆ ในปจจุบัน เชน การเปลี่ยนจาก Walkman มาเปน IPod จากกลองฟลมเปนกลองดิจิตอล การสราง

หุนยนตเสมือนจริง การพัฒนากลอง X-ray รางกายไดจากมือถือ เปนตน การพัฒนาของเทคโนโลยีเหลานี้ทําใหมี

หลายบริษัทและหลายผลิตภัณฑตองปดตัวลงไปเพราะการเติบโตของเทคโนโลยีท่ีเขามาแทนท่ี ดานการศึกษาใน

ปจจุบันก็หันมาศึกษาออนไลนมากข้ึน โดยผูคนสามารถเลือกศึกษาเรียนรูไดจากอินเตอรเน็ต เพราะฉะนั้นหองสมุด

ในปจจุบันก็ตองปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตางๆ สิ่งท่ีหองสมุดควรจะปรบัตัวก็คือ มีสื่อ

มัลติมีเดียมากข้ึน มีสื่อดิจิตอลแทนสื่อสิ่งพิมพ มีการแบงปนขอมูลและการเขาถึงขอมูลดิจิตอลไดมากข้ึน มีการ

พัฒนาพ้ืนท่ีหองสมุด พัฒนาสิ่งแวดลอมและบรรยากาศของหองสมุดใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบันใหมากข้ึน เชน สรางพ้ืนท่ีเพ่ือการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบงปนประสบการณ สรางพ้ืนท่ีเพ่ือการลง

มือปฏิบัติหรือทดลองทํา เปนตน 
 

 4. Scientific Fraud โดย Dr. Lee Chu Keong ในหวัขอนี้บรรยายถึงเรื่องจริยธรรมและการประพฤติมิชอบ

ในการทํางานวิจัย โดยกลาวถึงประเด็นการสรางขอมูลเท็จใน 3 องคประกอบ ไดแก การตกแตงขอมูล การปลอม

ขอมูล และการคัดลอกขอมูล โดยผูบรรยายไดยกตัวอยางในงานวิจัยดานวิทยาศาสตรเปนหลัก เชน การทําวิจัยเท็จ

ในหนังสือพิมพ การออกนโยบายเพ่ือปองกันการปลอมแปลงขอมูลวิจัย รวมถึงบทลงโทษนักวิจัยในกรณีตางๆ เชน 

การไลออก การเพิกถอนใบปริญญา การถอนงานวิจัยออกจาก Journal เปนตน ซ่ึงจะสงผลตออาชีพในการเปน

นักวิจัย ท้ังยังสงผลกระทบตอชื่อเสียงของสถาบัน และยังสงผลตอนักวิจัยท่ีอานขอมูลท่ีผิด ทําใหเสียเวลา เสียเงิน 

ทําใหเกิดความเสียหายอ่ืนๆ ตามมา 
 

 5. Essential Skills for Coding โดย Mr. Chris Geary ในหัวขอนี้ไดบรรยายถึง ทักษะท่ีสําคัญในยุค 4.0 ซ่ึง

เปนยุคท่ีเทคโนโลยีจะเขามาแทนท่ีคน โดยกลาวถึงโปรแกรม bsd education ซ่ึงเปนโปรแกรมเสริมสรางทักษะทาง

ดิจิตอล (Digital skills) ของเด็กในอนาคตขางหนาใหสามารถอยูรอดและประสบความสําเร็จในชีวิตและอาชีพ 

ทักษะท่ีจําเปนในอนาคต ไดแก 

  1) ดาน Hard Skills 

   - Content Creation ทักษะในการสรางเนื้อหา 

   - Design and UX ทักษะในการออกแบบ การจัดการเนื้อหา การออกแบบ UX (User Experience) 

   - Data Analysis and Interpretation ทักษะในการวิเคราะหขอมูลและการตีความ การวิเคราะห 

    ตรรกะเหตุผล การจัดการขอมูลใหสอดคลองกัน 

  2) ดาน Soft Skills 

   - Communication ทักษะในการสื่อสาร การสื่อสารกันเพ่ือใหไดรับความรูบางอยางท่ีเรายังไมรู 

   - Collaboration ทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน การรวมมือกัน ทํางานไดกับคนหลากหลาย  

    รวมถึงการทํางานรวมกับหุนยนต 

   - Critical Thinking ทักษะในการคิดเชิงวิพากษ 

   - Self Learning ทักษะในเรียนรูดวยตัวเอง การหาความรูใสตัว 



  3) ดาน Values 

   - Curiosity ทักษะในความอยากรูอยากเห็น มีความชางคิด ชางสงสัย 

   - Adaptability ทักษะในการปรับตัว มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 

   - Resilience ทักษะในความยืดหยุน มีความอดทนสงู การรับมือกับสถานการณตางๆ 

   - Empathy ทักษะในเอาใจใส การเขาใจผูอ่ืน 

 

 
 

  โดยโปรแกรม bsd education (https://bsd.education/) จะเริ่มเรียนรูตั้งแตระดับเบื้องตน (Primary) 

เก่ียวกับชุดโปรแกรมตางๆ ไปยังระดับกลาง (Middle) เพ่ือทําความเขาใจวาเทคโนโลยีมีความเหมือนหรือคลายคลึง

อยางไร จะเลือกใชอยางไร และระดับสูง (High and Higher) เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับการเขาสูชีวิตทํางานจริง

เปนอยางไร 

 

 6. Research Ambassadors: Librarians’ Role in Forwarding Research Excellence โดย Ms. 

Yuvarani Nair ในหัวขอนี้ไดบรรยายถึงเรื่องบทบาทของบรรณารักษในการชวยเหลือนักวิจัยใน 4 บริบท ไดแก 

  1) บรรณารักษจะปฏิบัติงานอยางไรในการชวยเหลือนักวิจัย เชน การใหบริการของบรรณารักษท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา โดยทําอยางไรใหนักวิจัยสามารถเรียกใชงานบรรณารักษท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาท่ี

ตองการ และสามารถเขาถึงทรัพยากรไดในเวลาอันสั้น รวมถึงบรรณารักษจะตองมีทักษะในการสืบคนขอมูลท่ีมีอยู

มากมายใหไดทรัพยากรท่ีนักวิจัยตองการได 

  2) คลังสถาบัน (Institutional Repository : IR) บรรณารักษจะตองชวยสบืคนทรัพยากรในคลงัสถาบัน 

และแนะนํางานวิจัยท่ีมีอยูในคลังใหกับนักวิจัย งานวิจัยไหนเคยมีมากอนอยูแลว งานวิจัยชิ้นไหนท่ีลาสมัย เปนตน 

  3) การวิเคราะหผลกระทบท่ีมีตอนักวิจัย (Impact Analysis) บรรณารักษจะตองวิเคราะหบทความ

วารสารท่ีมีอิทธิพลตองานวิจัยในแตละสาขา จัดหาทรัพยากรท่ีดีในสาขานั้นๆ ใหกับนักวิจัย การวัดคุณภาพงานวิจัย

ตางๆ เชน คา Impact Factor, คา h-index เปนตน รวมถึงแนะนําฐานขอมูลวารสารท่ีเหมาะสมใหแกนักวิจัย 

  4) การปรับเปลี่ยนกายภาพของหองสมุด การเพ่ิมจํานวนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสแทนหนังสือตัวเลมเพ่ือ

ตอบโจทยการใชงานออนไลนใหมากข้ึน เปนตน 



 ในการทํางานวิจัยนั้นมีความทาทายในหลายดาน ไมวาจะเปนดานสถาบัน ในแงของจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง 

งบประมาณท่ีมีของสถาบัน รวมถึงการจัดอันดับและชื่อเสียงของสถาบัน ในดานนักวิจัย ก็มีความกดดันในเรื่องการ

เผยแพรผลงาน การขาดทักษะในการใชเครื่องมือของนักวิจัย และการทําใหงานวิจัยเปนท่ีรูจักและยังถูกนําไปใชหรือ

ถูกนําไปอางอิงตอ ในดานบรรณารักษ ก็มีเรื่องของการพัฒนาขอบเขตการทํางาน การรับมือกับจํานวนการใช

ทรัพยากรท่ีต่ํา ซ่ึงบรรณารักษจะตองมีการปรับเปลี่ยนบทบาทและขอบเขตในการทํางานเพ่ือใหสามารถชวยเหลือ

นักวิจัยไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 

 7. Data Mining โดย Mr. David Shawah ในหัวขอนี้ไดบรรยายถึงเรื่องการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 

โดยการวิเคราะหขอมูลจํานวนมาก (Big Data) เพ่ือหาหารูปแบบและความสัมพันธท่ีซอนอยูของชุดขอมูลนั้น และ

จําแนกเปนประเภทตางๆ 

 ผูบรรยายไดยกตัวอยางขอมูลการซ้ือของในราน Walmart เชน สภาพอากาศท่ีแตกตางกันในแตละวันสงผลตอ

ปริมาณและประเภทสินคาท่ีขายอยางไร ลูกคานิยมใชเงินสดหรือบัตรเครดิตในการซ้ือของ ซ่ึงการทํา Data Mining 

ก็คือการนําชุดขอมูลตางๆ เหลานี้มาวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค รวมถึงนํามาใชพยากรณพฤติกรรมของผูบริโภคใน

อนาคตวาจะเปนไปในทิศทางใด มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม 

 ในสวนของกระบวนการทํา Data Mining ตองเริ่มจากการตั้งเปาหมายหรือผลสําเร็จท่ีตองการจากขอมูลชุดนี้

กอน จากนั้นจึงวางแผนการทํางาน หาแหลงขอมูลวามีอะไรบาง เชน ฐานขอมูลออนไลน คลังสถาบัน อินเตอรเน็ต 

เปนตน นําขอมูลเหลานี้มาจัดเก็บใหเปนคลังขอมูล (Data Warehouse) ใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือจัดกลุมและหาความสัมพันธของชุดขอมูล จากนั้นนําเสนอขอมูลท่ีไดโดยจําแนกขอมูลแตละชนิดวานําไป

ทําอะไรไดบาง และประเมินผลขอมูลท่ีวิเคราะหออกมา 
 

 

 
 

 อุปสรรคและความทาทายของการทํา Data Mining ก็คือ จะทําอยางไรกับปริมาณขอมูลท่ีมีมาก ขอมูลบาง

ชนิดมีความซับซอน หรือเครื่องมือท่ีจะใชในการประมวลผลตองเปนแบบไหนหรือใชเครื่องมืออะไร เหลานี้คือความ

ทาทายของบรรณารักษท่ีจะตองแนะนําขอมูลใหกับผูใชใหได ซ่ึงถาทําไดจะทําใหบรรณารักษยังคงเปนท่ีตองการของ

ผูใช และไมหายไปจากวงการหองสมุดนั่นเอง 



 8. 4Cs in 21st Century Learning โดย Mr. Surendra Man Shrestha ในหัวขอนี้ไดบรรยายถึงเรื่องความ

เปลี่ยนแปลงของโลกและการพัฒนาระบบการศึกษาดวยทักษะการเรียนรู 4Cs ในศตวรรษท่ี 21 โดยผูบรรยายได

กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกใน 3 มิติ ไดแก 

  1) มิติดานองคความรู (Knowledge) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนในปจจุบัน สงผลใหมี

วิวัฒนาการขององคความรูท่ีเพ่ิมมากข้ึนดวย เชน การใชเทคโนโลยีในการสํารวจอวกาศ ซ่ึงเราสามารถนําองคความรู

เหลานี้มาใชใหเปนประโยชนได เชน เรื่อง DNA หากพอหรือแมเปนเบาหวาน เรารูวา DNA ของโรคเบาหวานจะสง

ตอผานรุนสูรุน เราจึงสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือดูแลสุขภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงการเปนโรคเบาหวานได เปนตน 

  2) มิติดานมุมมอง/ความสนใจของมนุษย (Human focus) โลกท่ีเปลี่ยนไปในปจจุบันมนุษยใหความสําคัญ

กับการใชชีวิตมากข้ึน มีการแสวงหาความสุข และสนใจในการดูแลสุขภาพรางกาย ซ่ึงเทคโนโลยีในปจจุบันจะชวย

ตอบสนองมุมมอง/ความสนใจของมนุษยไดมากข้ึนนั่นเอง 

  3) มิติดานแนวโนมของโลก (Global trends) มนุษยใหความสําคัญกับความเทาเทียมกันของทุกเพศทุกวัย

เปนอยางยิ่ง ในอนาคตการพัฒนาของเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ (AI) อาจทําใหสิ่งประดิษฐเหลานั้นรูจักตัวตนหรือ

ความตองการมนุษยมากกวาท่ีมนุษยรูจักตัวเอง ซ่ึงผูบรรยายไดกลาวถึงแนวโนมของมนุษยชาติท่ีอาจเปลี่ยนไปเพราะ

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปนั่นเอง 
 

 
 

 จากมุมมองการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ัง 3 ดาน ผูบรรยายไดโยงถึงเรื่องการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในปจจุบัน 

เราไมควรใชรูปแบบการเรียนรูแบบเดิมอีกตอไป เนื่องจากมนุษยมีความหลากหลายทางความคิดและเชื้อชาติ 

เพราะฉะนั้นระบบการศึกษาจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง การวัดผลดวยการสอบอาจไมไดเปนเครื่องพิสูจนวาใครฉลาด

เปรียบไดกับการสอนใหปลาปนตนไม กับการสอนใหลิงปนตนไม ท่ีไมวาอยางไรปลาก็ไมสามารถปนตนไมได แตสิ่งท่ี

จําเปนสําหรับการศึกษาในยุคนี้คือทักษะ โดยแนวโนมในอนาคตผูท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานไดตองมี

ทักษะ Soft Skills ผูบรรยายกลาววาทักษะการเรียนรู 4Cs จะชวยพัฒนาทักษะ Soft Skills ได ซ่ึงประกอบดวย 

Critical Thinking (ทักษะการคิดเชิงวิพากษ), Communication (ทักษะการสื่อสาร), Collaboration (ทักษะการ

รวมมือ) และ Creativity (ทักษะความคิดสรางสรรค) ทักษะเหลานี้เองจะเปนสิ่งท่ีปฏิวัติระบบการศึกษาเพ่ือให

มนุษยสามารถปรับตัวไดทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเอง 






