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“การร�	สารสนเทศส��การพ�ฒนาท� ย� งย�น : แนวค�ด ทฤษฎ� มาตรฐาน การว �จ�ย 
และปฏ�บ�ต�”                                                                                                    
  

การน9าเสนอผลงานว�จ�ย/ว�ทยาน�พนธ*และนว�ตกรรมการร�	สารสนเทศและผลงานท� 
เก� ยวข	อง                                                   
 

การประช,มของชมรมต�างๆ (ชมรมห	องสม,ดเฉพาะ)                      
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สารสนเทศของผ�	ใช	” ตามกล,�มของห	องสม,ด (ชมรมห	องสม,ดเฉพาะ)
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 การร�	สารสนเทศส��การพ�ฒนาท� ย� งย�น : แนวค�ด ทฤษฎ� 
มาตรฐาน การว�จ�ย และปฏ�บ�ต�  
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 ท9าไมส�งคมไทยต	องเปBนส�งคมท� ข�บเคล� อนด	วยความร�	                           
                                                                                                             
   - สภาพการแข�งข�นทางเศรษฐก�จท� ร,นแรง (Competition)           
                                                          
   - การเปล� ยนแปลงท� เก�ดขLMนอย�างรวดเรNว (Accelerating change)    
                                                          
   - ความต	องการความค�ดสร	างสรรค*และนว�ตกรรม (Need for 
innovation  and creativity)
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 ประเทศไทยควรก	าวไปให	มากกว�า “ส�งคมสารสนเทศ” ค�อการเปBน “ปราชญ*
ส�งคม”                                                     
   1. สภาพป]จจ,บ�น : ส�งคมไทยย�งอย��ในรอยต�อของคล� น 3 ล�ก           
                                                         
      คล� นล�กท�  1 น�กรบเปBนห�วหน	า                              
                                                         
      คล� นล�กท�  2 นายท,นน9า                                  
                                                         
      คล� นล�กท�  3 ข�าวสารน9า                                   
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 2. ภาพพLงประสงค*ส�งคมไทย : ส��ส�งคมแห�งความร�	และการใช	ป]ญญา         
                                                         
     คล� นล�กท�  4 ส�งคมความร�	                                  
                                                         
     คล� นล�กท�  5 ปราชญ*ส�งคม ค�อ ผ�	ม�ความสามารถไม�ใช�ใช	ความร�	เพ�ยง
อย�างเด�ยว ใช	ป]ญญาว�ถ�อ9านาจ ส�งคมฐานความร�	ท9าให	เก�ดความร�	ย� งย�น เก�ด
ป]ญญาท� เปBนประโยชน*ช�วยให	ส�งคมพ�ฒนา
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 ป]ญหาอ,ปสรรคของส�งคมไทยท� ย�งไม�ถLงส�งคมฐานความร�	                  
                                                         
   1. ขาดการพ�ฒนาและการจ�ดการสารสนเทศให	ม�ค,ณภาพ               
                                                         
       - การจ�ดการสารสนเทศย�งไม�ม�ค,ณภาพ                      
                                                         
       - ข	อม�ลบางหน�วยงานย�งไม�สามารถเข	าถLงได	ง�าย                
                                                         
   2. ขาดท�กษะในการเปล� ยนข	อม�ลสารสนเทศเปBนความร�	               
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      - ขาดการสะสมข	อม�ล                                    
                                                         
      - ขาดท�กษะการค�ด                                     
                                                         
   3. ขาดการส�งเสร�มการว�จ�ย การสร	างความร�	ขLMนมาใหม�                 
                                                         
      - งบประมาณเพ� อการว�จ�ยย�งต 9าอย��                           
                                                         
      - จ9านวนงานว�จ�ยต 9า                                     
                                                         
      - ระบบการว�จ�ยของไทยย�งม�จ,ดอ�อน
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 ท9าอย�างไรส�งคมไทยเปBนส�งคมการเร�ยนร�	อย�างย� งย�น                       
   1. ด	านการพ�ฒนาผ�	ใช	และเคร�อข�ายแลกเปล� ยนข	อม�ลข�าวสาร            
                                                         
       - ผ�	เร�ยนสามารถเร�ยนร�	 หร�อค�ดค	นส� งใหม�ๆ ได	ด	วยตนเองผ�านทาง
ส� ออ�เลNกทรอน�กส*                                             
                                                         
       - เคร�อข�ายการศLกษาท� หลากหลาย                          
                                                         
       - เปaดสาขาว�ชาใหม�ท�  บ�รณาการระหว�างศาสตร*ต�Mงแต� 2 ศาสตร*ขLMนไป  
                                                         
       - ขยายช�องทางการศLกษาโดยใช	ระบบสารสนเทศ               
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         - คร�และส� อการสอนม�การพ�ฒนาอย��เสมอ                    
                                                         
    2. ด	านการว�จ�ยและพ�ฒนา                                   
                                                         
       - ม,มมองว�จ�ยระด�บภาพรวมส�งคม                           
                                                         
       - ม,มมองเช�งการแก	ป]ญหาและทางออก                      
                                                         
       - ม,มมองเช�งบ�รณาการ                                  
                                                         
       - ม,มมองเช�งอนาคต 
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 การร�	สารสนเทศ (Information Literacy)                
                                                   
   Information Literacy หมายถLง การร�	สารสนเทศ การใช	ความร�	จาก
สารสนเทศ และท�กษะการใช	ประโยชน*จากสารสนเทศ                  
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  ความจ9าเปBนของการร�	สารสนเทศ                             

                                                         
       1. สารสนเทศ เปBนทร�พยากรหล�กในส�งคมและเปBนทร�พยากรทาง
เศรษฐก�จ เปBนส� งม�ค�า ใช	ได	ไม�หมดส�Mน เปBนแกนกลางของก�จกรรมท�Mงหมด 
การเข	าถLงและการใช	สารสนเทศท,กอาช�พม�ความกว	างขวางเพ� มมากขLMน เพ� อด9ารง
ช�ว�ตประจ9าว�น การปฏ�บ�ต�งานในหน	าท� ความร�บผ�ดชอบ สารสนเทศ ค�ออ9านาจ
สามารถช�Mว�ดความส9าเรNจและความล	มเหลวขององค*กรได	 เทคโนโลย�สารสนเทศ
และการส� อสาร ท9าให	การส� อสารเปBนไปอย�างไร	พรมแดน ช�องทางและโอกาส
การส� อสารเปBนไปอย�างรวดเรNว ม�ปร�มาณอ�ตราการกระจายสารสนเทศส�ง ด�งน�Mน
การเข	าถLงและเช� อมโยงด	วยข	อม�ล ข�าวสารสนเทศท9าให	ก�จกรรมท,กด	านถ�กเช� อม
โยงก�นท�  วโลก และเก�ดกระแสโลกาภ�ว�ตน*                           
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 2. อ�นเทอร*เนNต เปBนข,มทร�พย* ความร� 	 ข	อม�ล ข�าวสาร สารสนเทศจ9านวน
มหาศาลท� ม�เคร�อข�ายกว	างขวางเช�  อมโยงท� วโลก จนม�ผ�	เปร�ยบเปBนห	องสม,ดโลก 
อ�นเทอร*เนNตเปBนโครงสร	างพ� MนฐานในการศLกษา ว�จ�ย และพ�ฒนาธ,รก�จ และ
การต�ดต�อส� อสารระหว�างบ,คคล สารสนเทศจากอ�นเทอร*เนNตม�ข	อได	เปร�ยบใน
เร� องความท�นสม�ย กว	างขวาง ครอบคล,ม และม�ปร�มาณมาก แต�ม�ข 	อจ9าก�ด 
เน� องจากอ�นเทอร*เนNตเปBนเคร�อข�ายสาธารณะ ขาดการกล� นกรอง ตรวจสอบ ผ�	
ใช	จLงต	องม�ว�จารณญาณ สามารถแปลความหมาย จ�ดระบบและส�งเคราะห*
สารสนเทศเพ� อน9าไปใช	ได	อย�างถ�กต	องและเหมาะสม 
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 3. นโยบายและท�ศทางการพ�ฒนาประเทศ การพ�ฒนาเศรษฐก�จและส�งคมของ
ประเทศท� ปรากฏในแผนพ�ฒนาเศรษฐก�จและส�งคมแห�งชาต� พระราชบ�ญญ�ต�การ
ศLกษาแห�งชาต� แผนการศLกษาของชาต� และนโยบายท� เก� ยวข	องก�บเทคโนโลย�
สารสนเทศและการส� อสาร สะท	อนให	เหNนภาวการณ*ปร�บเปล� ยนของส�งคมโดย
เฉพาะในด	านการศLกษาตามเง� อนไข และกระแสของส�งคมโลก อย�างม�อาจหล�ก
เล� ยงได	 การปฏ�ร�ปการศLกษาเพ� อปร�บบทบาทการศLกษาให	ช�Mน9าส�งคม เปBนการ
ศLกษาท� ม,�งส��การศLกษาส9าหร�บท,กคน การศLกษาตลอดช�ว�ต และการเร�ยนร�	ท� เน	น
ว�ธ�การเร�ยน การเร�ยนร�	ด	วยตนเอง การแสวงหาความร�	จากแหล�งว�ทยาการต�างๆ 
ท9าให	บ,คคลจ9าเปBนต	องเปBนผ�	ร�	สารสนเทศและบทบาทของผ�	สอนได	เปล� ยนเปBนผ�	
เอ�Mออ9านวยให	เก�ดการเร�ยนร�	 
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 ความส9าค�ญของการร�	สารสนเทศ                               
                                                         
       1. ด	านเทคโนโลย�สารสนเทศ เปBนองค*ประกอบส9าค�ญของการร�	
สารสนเทศ โดยเฉพาะในการเข	าถLงและค	นค�นสารสนเทศ จากฐานข	อม�ลของ
ห	องสม,ดจากอ�นเทอร*เนNต และส� ออ�เลNกทรอน�กส*                       
                                                         
       2. ด	านภาษาและการส� อสาร การร� 	และท�กษะด	านภาษาม�ความส9าค�ญ 
เช�น ในการค	นค �นสารสนเทศ ต	องม�การก9าหนดค9าค	น ค9าส9าค�ญ หร�อห�วเร� อง 
ในการใช	สารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศจากอ�นเทอร*เนNต และการน9าเสนอ
สารสนเทศ ผ�	เร�ยนจ9าเปBนต	องม�ความร�	 ความสามารถ และท�กษะทางภาษา     
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    3. ด	านความค�ด การพ�ฒนาผ�	เร�ยนให	ม�ความค�ด ร�	จ �กค�ด ว�เคราะห*       
เปBนกระบวนการส9าค�ญในการสอนเร� องการร�	สารสนเทศ และสร	างผ�	ร�	สารสนเทศ 
การค�ดเช�งว�เคราะห* การค�ดอย�างม�ระบบ การค�ดแก	ป]ญหา และการม�
ว�จารณญาณ ได	ร�บการสร	างเสร�มท,กข�Mนตอน ต�Mงแต�การแสวงหา การเข	าถLง การ
ประเม�น ว�เคราะห* และน9าเสนอสารสนเทศ ถ�อได	ว�าความค�ดเปBนแกนส9าค�ญของ
การร�	สารสนเทศ                                              
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 4. ด	านค,ณธรรม จร�ยธรรม และจรรยาบรรณ สร	างให	ผ�	เร�ยนให	เปBนคนด� ม�
ความส9าค�ญและเปBนเปdาหมายหล�กของการจ�ดการศLกษา การร�	สารสนเทศ ช�วย
สร	างเสร�มและเน	นยM9าให	ผ�	เร�ยนม�ค,ณธรรม จร�ยธรรม และจรรยาบรรณ ในท,ก
ข�Mนตอน ไม�ว�าจะในการแสวงหา การเข	าถLง การใช	 เช�น เร� องการน9าข	อความ 
หร�อแนวค�ดของผ�	อ� นมาใช	ในงานของตน จ9าเปBนต	องได	ร�บการอ	างอ�ง เร� อง
ล�ขส�ทธ�e และการใช	สารสนเทศ และการใช	สารสนเทศโดยชอบอย�างม�ค,ณธรรม 
จร�ยธรรม
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 ประมวลล�กษณะผ�	ร�	สารสนเทศหร�อบ,คคลแห�งการเร�ยนร�	                 

                                                         
   1. ตระหน�กถLงความจ9าเปBนต	องใช	สารสนเทศ ร�	ว�าเม� อไรต	องใช	สารสนเทศ  
   2. ตระหน�กว�าสารสนเทศท� ถ�กต	องและสมบ�รณ* เปBนพ�Mนฐานของการ  
ต�ดส�นใจท� ชาญฉลาด                                           
   3. ก9าหนดขอบเขตป]ญหาและสารสนเทศท� ต	องการได	 สามารถต�Mงค9าถามใน
ส� งท� ต	องการได	                                               
   4. ร�	แหล�งสารสนเทศท� ต	องการ                                
   5.เข	าถLงและค	นค�นสารสนเทศท� ต	องการได	อย�างม�ประส�ทธ�ภาพและ
ประส�ทธ�ผล                                                 
   6. ร�วมม�อก�บผ�	อ�  น และได	ร�บบร�การสารสนเทศจากผ�	เก� ยวข	องได	เม� อม�ความ
ต	องการ                    



การร�	สารสนเทศของปวงชน : เร�ยนร�	เพ� อส�งคมเศรษฐก�จพอเพ�ยง

 7. ประเม�นสารสนเทศและแหล�งสารสนเทศได	อย�างม�ว�จารณญาณ          
 8. บ�รณาการสารสนเทศท� เล�อกสรรแล	วส��ฐานความร�	ของตน              
 9. จ�ดสารสนเทศอย�างเปBนระบบเพ� อการน9าไปใช	 รวมถLงสร	างสารสนเทศขLMน
มาใหม�ได	                                                   
 10. ใช	สารสนเทศอย�างม�ประส�ทธ�ภาพเพ� อสนองว�ตถ,ประสงค*เฉพาะ การค�ด
สร	างสรรค* การแก	ป]ญหา และเพ� อประโยชน*ต�อส�วนรวม                  
 11. ตระหน�กถLงบร�บททางเศรษฐก�จ กฎหมาย ส�งคมท�  ม�ผลกระทบถLงการใช	และ
การเข	าถLงสารสนเทศ                                          
 12. ใช	สารสนเทศอย�างม�จร�ยธรรม และถ�กต	องตามกฎหมาย              
 13. ตระหน�กว�าการร�	สารสนเทศ ค�อ พ�Mนฐานของการเร�ยนร�	ตลอดช�ว�ต 
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 การร�	สารสนเทศตามแนวค�ดแผนพ�ฒนาเศรษฐก�จและส�งคมแห�งชาต�                

        ตามแผนพ�ฒนาเศรษฐก�จและส�งคมแห�งชาต� แผนท�  10 ภายใต	แนวค�ด   
  “ส�งคมอย��เยNนเปBนส,ขร�วมก�น”                                   
                                                         
    1. สร	างโอกาสในการเร�ยน    5. สร	างระบบแข�งข�นให	เปBนธรรม      
                                                         
    2. เพ� มศ�กยภาพช,มชนเพ� อเช� อมโยงเคร�อข�าย                     
                                                         
    3. ปร�บโครงสร	างการผล�ต     6. สร	างความอ,ดมสมบ�รณ*ของทร�พยากร 
                                                         
    4. สร	างภ�ม�ค,	มก�น           7. สร	างธรรมาภ�บาล               
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 ท�กษะท� จ9าเปBนในการร�	สารสนเทศ                                

   1. Basic literacy ท�กษะด	านภาษาได	แก� ฟ]ง พ�ด อ�าน เข�ยน        
   2. Scientific literacy ท�กษะด	านคณ�ตศาสตร* ว�ทยาศาสตร* 
เทคโนโลย�                                                 
   3. Technological literacy ท�กษะการใช	คอมพ�วเตอร* การประย,กต*ใช	
งาน                                                       
   4. Visual literacy ท�กษะการเข�ยน ต�ความ การน9าเสนอในร�ปแบบ
ต�างๆ เช�น กราฟ สไลด* ฯลฯ                                    
   5. Information literacy ท�กษะการค	น การใช	 และปรเม�น
สารสนเทศได	                                               
   6. Cultural literacy ท�กษะการเข	าใจในความหลากหลายทางว�ฒนธรรม
และมน,ษย*                                                  
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การเสนอผลงานว�จ�ย/ว�ทยาน�พนธ*และนว�ตกรรมการร�	สารสนเทศ

และผลงานท� เก� ยวข	อง
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 การร�	สารสนเทศของน�ส�ตระด�บปร�ญญาตร� มหาว�ทยาล�ยศร�นคร�นทรว�โรฒ      
   จ,ดม,�งหมาย : เพ� อศLกษาระด�บการร�	สารสนเทศ และเปร�ยบเท�ยบการร�	
สารสนเทศของน�ส�ตระด�บปร�ญญาตร� มหาว�ทยาล�ยศร�นคร�นทรว�โรฒ          
  กล,�มต�วอย�าง : น�ส�ตระด�บปร�ญญาตร� ประจ9าปrการศLกษา 2545 จ9านวน 
465 คน  ผลการว�จ�ยด�งน�M                                      
                                                         
     1. น�ส�ตส�วนใหญ�ม�การร�	สารสนเทศโดยรวม ในระด�บปานกลาง เม� อ
พ�จารณาเปBนรายด	านพบว�า น�ส�ตม�ความสามารถในการใช	สารสน เทศอย��ในระด�บ
ส�ง รองลงมา ค�อ ความสามารถในการเข	าถLงสารสนเทศ และความสามารถใน
การประเม�นสารสนเทศ ซL งอย��ในระด�บปานกลาง ตามล9าด�บ                                
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    2. น�ส�ตท� ม�เพศต�างก�น ม�การร�	สารสนเทศโดยรวมและรายด	านไม�แตกต�าง
ก�น                                                       
    3. น�ส�ตท� ศLกษาในช�Mนปrท� ต�างก�น ม�การร�	สารสนเทศโดยรวมไม�แตกต�างก�น 
เม� อพ�จารณาเปBนรายด	านพบว�า ม�ความสามารถแตกต�างก�นในด	านการประเม�น
สารสนเทศ และความสามารถในการใช	สารสนเทศ อย�างม�น�ยส9าค�ญทางสถ�ต�ท� 
ระด�บ .05 เม� อทดสอบความแตกต�างเปBนรายค�� พบว�า ด	านการประเม�น
สารสนเทศไม�แตกต�างก�น ส�วนด	านการใช	สารสนเทศ พบว�า น�ส�ตช� Mนปrท�  4 ม�
ความสามารถในการใช	สารสนเทศส�งกว�าน�ส�ตช�Mนปrท�  2                                      
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  4. น�ส�ตท� ศLกษาในกล, �มสาขาต�างก�น ม�การร� 	สารสนเทศโดยรวมแตกต�างก�น 
อย�างม�น�ยส9าค�ญทางสถ�ต�ท�  ระด�บ .01 เม� อทดสอบความแตกต�างเปBนรายค�� พบว�า 
น�ส�ตกล,�มสาขาว�ทยาศาสตร*การแพทย* ม �การร�	สารสนเทศโดยรวมท,กด	านส�งกว�า
น�ส�ตกล,�มสาขาศLกษาศาสตร* มน,ษยศาสตร* ส�งคมศาสตร* และว�ทยาศาสตร*
ธรรมชาต�                                                                                                     
                                                                                                                    
         เม� อพ�จารณาเปBนรายด	าน พบว�า น�ส�ตท� ศLกษาในกล,�มสาขาต�างก�นม�ความ
สามารถในการเข	าถLงสารสนเทศแตกต�างก�นอย�างม�น�ยส9าค�ญทางสถ�ต�ท�  ระด�บ .01 
ส�วนความสามารถใช	สารสนเทศแตกต�างก�นอย�างม�น�ยส9าค�ญทางสถ�ต�ท� ระด�บ .05 
ส�วนในการประเม�นสารสนเทศไม�พบความแตกต�าง เม� อทดสอบความแตกต�าง
เปBนรายค�� พบว�า น�ส�ตกล,�มว�ทยาศาสตร*การแพทย*ม�ความสามารถในการเข	าถLง
สารสนเทศส�งกว�าน�ส�ตท�Mง 4 กล,�มสาขา 
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    ในขณะเด�ยวก�นน�ส�ตกล,�มสาขาว�ทยาศาสตร*ธรรมชาต� ม�ความสามารถในการ
เข	าถLงสารสนเทศส�งกว�าน�ส�ตกล,�มสาขาศLกษาศาสตร*ด	วย ส�วนความสามารถในการ
ใช	สารสนเทศ เม� อน9ามาทดสอบความแตกต�างเปBนรายค��ไม�พบความแตกต�าง    
                                                         
  5. น�ส�ตท� ม�ผลส�มฤทธ�eทางการเร�ยนต�างก�น ม�การร� 	สารสนเทศโดยรวมแตก
ต�างก�นอย�างม�น�ยส9าค�ญทางส�ต�ท� ระด�บ .01 เม� อทดสอบความแตกต�างเปBนรายค�� 
พบว�า น�ส�ตท� ม�ผลการเร�ยนด�มากและผลการเร�ยนด� ม�การร�	สารสนเทศโดยรวม
ส�งกว�าน�ส�ตท� ม�ผลการเร�ยนพอใช	 เม� อพ�จารณาเปBนรายด	าน พบว�าแตกต�างก�น
อย�างม�น�ยส9าค�ญทางสถ�ต�ท�  ระด�บ .01 ท,กด	าน ด	านการเข	าถLงสารสนเทศ น�ส�ตท� 
ม�ผลการเร�ยนด�มาก ม�ความสามารถในการเข	าถLงสารสนเทศส�งกว�าน�ส�ตท� ม�ผลการ
เร�ยนพอใช	และผลการเร�ยนด� 
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 ด	านการประเม�นสารสนเทศ น�ส�ตท� ม�ผลการเร�ยนด�มากม�ความสามารถในการ
ประเม�นสารสนเทศส�งกว�าน�ส�ตท� ม�ผลการเร�ยนพอใช	 ด	านการใช	สารสนเทศ 
น�ส�ตท� ม�ผลการเร�ยนด� ม�ความสามารถในการใช	สารสนเทศส�งกว�าน�ส�ตท� ม�ผลการ
เร�ยนพอใช	 
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 การร�	สารน�เทศของน�ส�ตจ,ฬาลงกรณ*มหาว�ทยาล �ยช�Mนปrท�  1                
    จ,ดม,�งหมาย : เพ� อศLกษาการ�	สารน�เทศของน�ส�ตจ,ฬาลงกรณ*มหาว�ทยาล�ยช�Mน
ปrท�  1                                                     
    กล,�มต�วอย�าง : น�ส�ตจ,ฬาลงกรณ*มหาว�ทยาล �ย ช�Mนปrท�  1               
    ผลการว�จ�ยม�ด�งน�M                                          
                                                          
      1. น�ส�ตจ,ฬาลงกรณ*มหาว�ทยาล�ย ช�Mนปrท�  1 ม�ระด�บการร�	สารสนเทศโดย
รวมอย��ในระด�บมาก เม� อพ�จารณาจากเกณฑ* 5 ด	าน พบว�า น�ส�ตช�Mนปrท�  1 ม�
ระด�บการร�	สารน�เทศโดยระด�บมาก 4 ด	านค�อ    
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   ด	านการตระหน�กถLงความต	องการสารน�เทศ                        
   ด	านการก9าหนดแหล�งสารน�เทศ                                 
   ด	านการประเม�นสารน�เทศ                                    
   และด	านการใช	สารน�เทศ และในระด�บปานกลาง 1 ด	าน ค�อ ด	านการ
ส�บค	นสารสน�เทศ น�ส�ตช�Mนปrท�  1 ประสบป]ญหาในการส�บค	นสารน�เทศในระด�บ
ปานกลางและระด�บน	อย โดยป]ญหาท� ม�ค�าเฉล� ยส�งส,ด ได	แก� น�ส�ตขาดความร�	
และท�กษะในการส�บค	นรายการออนไลน* (OPAC) น�ส�ตไม�ทราบว�ธ�ใช	
เคร� องหมายอ�ญประกาศ เคร� องหมายบวก/ลบ เคร� องหมายดอกจ�นในการส�บค	น 
และในการส�บค	นรายการออนไลน* (OPAC)บางคร�Mงน�ส�ตส�บค	นได	รายการ
บรรณาน,กรม แต�หาต�วเล�มไม�พบ 
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การประช,มของชมรมต�างๆ (ชมรมห	องสม,ดเฉพาะ) 
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 Information Literacy ก�บ ห	องสม,ดเฉพาะ                      

                                                         
   - ม�ข	อม�ลเช�งลLกในต�วเอง (จ,ดเด�น)                             
                                                         
   - ม�งบประมาณสน�บสน,นอย�างเพ�ยงพอ                           
                                                         
   - ท9าหน	าท� เสม�อนเปBน Public Library ค�อ ประชาชนท� วไปสามารถ
เข	าใช	บร�การได	 หากต	องเส�ยเง�นแล	วค,	มค�า กNยอมท� จะเส�ย (ในด	านผ�	ใช	)     
                                                         
   - ม�ข	อม�ลท� เก�Mอหน,นก�นและก�น                                
                                                         
   - ม�ความเปBน Living library (ความเปBน Service mind)         
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   - การใช	เคร�อข�ายม�ความจ9าเปBนในย,คป]จจ,บ�น ม�ท�Mงเคร�อข�ายภายในและ

ภายนอก  (พ�นธม�ตร)                                         
   - พยายามเพ� มค,ณค�าของห	องสม,ดและเพ� มประส�ทธ�ภาพของตนเองให	ม�ค,ณค�า 
(Value added) ให	ได	มาก                                    
                                                         
   - information literacy ควรเร� มจากบรรณาร�กษ*/ต�วเราเองก�อน    
                                                         
   - ม�การบร�การท� เช�งร,ก เกาะกระแส                             
                                                         
   - ต	องม�ความร�	ในด	านว �ชา/ศาสตร*ท� เราส�งก�ดท9างานอย��                
                                                         
   - ม�ความรอบร�	 ตอบค9าถามได	                                 
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 การระดมความค�ดเร� อง “การพ�ฒนาบทบาทของห	องสม,ด
ในการพ�ฒนาการร�	สารสนเทศของผ�	ใช	”            
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  - การเข	าถLง IL ของผ�	ใช	 เราควรจะม�ก�จกรรม หลายๆอย�างเพ�  อผ�	ใช	     
                                                         
  - พ�ฒนาการค	นข	อม�ล หาเทคน�คใหม�ๆในการเข	าถLงข	อม�ล หร�อ หา Search 
Engine ท� ใช	แล	วได	ข	อม�ลตามท� ต	องการ                             
                                                         
  - สารน�เทศต	องม�ความเฉพาะเจาะจงและช�ดเจน                     
                                                         
  - ผ�	ใช	ห	องสม,ดเฉพาะต	องร�	ว�าตนเองม�ต	องการข	อม�ลในด	านใดบ	าง         
                                                         
  - IL ของห	องสม,ด Alexandria ค�อ ชาวอ�ย�ปต*ไม�ค�อยจะม�ความร�	เท�าท� 
ควรส�วนมากจะพL งบรรณาร�กษ*ในการช�วยค	นหาข	อม�ล  
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 การพ�ฒนาการร�	สารสนเทศของห	องสม,ดเฉพาะ                        
                                                         
     - บร�จาคหน�งส�อให	ห	องสม,ดท� ขาดแคลน                        
                                                         
     - รายช� อส� งใหม�ควรม�การบ�นทLกไว	ใน Intranet                
                                                         
     - ม�ข	อม�ลรายละเอ�ยดเก� ยวก�บหน�วยงานเผยแพร�ในเวNบไซต*          
                                                         
     - ม�กระดานข�าวแจ	งการอบรมความร�	แก�ผ�	ใช	ภายในและภายนอก       
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 ป]จจ�ยเก�Mอหน,นของการร�	สารสนเทศของผ�	ใช	                         
                                                         
   - ม�ปdายแสดงอ,ดมการณ*ช�ดเจนท� แสดงว�า จะเปBนหน�วยงานท� ม�การเร�ยนร�	
ตลอดช�ว�ต                                                  
                                                         
   - ม�งบประมาณเพ�ยงพอในการสน�บสน,น                         
                                                         
   - ม�การจ�ดท9าโครงงาน/โครงการใหม�ๆ เสมอ                     
                                                         
   - ม�การแลกเปล� ยนข	อม�ลก�นระหว�างผ�	ให	บร�การก�บผ�	ใช	                          
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 เอกสารประกอบการประชมใหญ�สาม�ญประจ9าปr 2550 
และประช,มว�ชาการ   เร� อง “การร�	สารสนเทศของปวงชน 
: เร�ยนร�	เพ� อส�งคมเศรษฐก�จพอเพ�ยง”ระหว�างว�นท�  18-21 
ธ�นวาคม 2550 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร* (กร,งเทพฯ)  
  

 วารสารห	องสม,ด ปrท�  51 ฉบ�บท�  2 ฉบ�บพ�เศษ 
กรกฎาคม-ธ�นวาคม 2550 



  

Thank You for Your Attention !!


