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ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม  

LIS2017 International Conference on Library and Information Science 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร พุทธาพิทักษ์ผล 

  

 เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ผู้เขียนมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการ LIS2017 International 

Conference on Library and Information Science ณ Sapporo Convention Center, Sapporo, 

Japan โดยเป็นการประชุมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในสถานที่ต่าง ๆ ในไต้หวันและญี่ปุ่น  ในการประชุมครั้ง

นี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนประมาณ 200 คน ประกอบด้วย บรรณารักษ์ นักจดหมายเหตุ ผู้บริหารงาน

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณาจารย์ผู้สอนวิชาการจัดการสารสนเทศ และบรรณารักษศาสตร์จากประเทศต่างๆ 

ทั่วโลก 

  รูปแบบการประชุมก็ไม่ต่างจากการประชุมทางวิชาการโดยทั่วไป คือ มีการบรรยาย การแสดง

โปสเตอร์ การประชุมในกลุ่มสมาชิกเพ่ือรับทราบผลการด าเนินการ และงานสังสรรค์เพ่ือให้กลุ่มสมาชิกได้

พบปะ ท าความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

 ผู้เขียนขอน าเสนอการบรรยาย เฉพาะในหัวข้อที่น่าสนใจ จ านวน 6 หัวข้อ ดังนี้  

1) การบรรยายในหัวข้อเรื่อง The Development of The Rural Library’s Roles in Indonesia 

โดย Ambar Yoganingrum and Danarsiwi Tri Lastiwi, Center for Scientific 

Documentation and Information, Indonesian Institute of Sciences 

บทบาทของห้องสมุดในชนบทในกลุ่มประเทศพัฒนามีความส าคัญอย่างมากในหลายด้าน เพราะ

จัดเป็นองค์การส าคัญในการแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาชุมชนเหล่านั้นทั้งในด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม  ผู้วิจัยใช้วธิีการวิเคราะห์เอกสาร เพื่อศึกษาพัฒนาการของห้องสมุดในชนบทในอินโดนีเซีย 

โดยมีมิติเริ่มต้นจากกฎหมายที่น าไปสู่การจัดตั้งห้องสมุดทั่วประเทศ หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา รวม

ไปถึงห้องสมุดในชนบท เพื่อมุ่งให้บริการด้านการอ่านแก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นส าคัญ  ต่อมาจึงได้มีการ

วิเคราะห์วรรณกรรมและเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยวรรณกรรมได้จากการค้นฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี

2007-2016  ผลการวิจัยพบว่า ห้องสมุดในชนบทของอินโดนีเซียมีบทบาทส าคัญ 4 ด้าน คือ .1) ด้านการสร้าง

นิสัยในการอ่าน โดยมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทั้งการแข่งขัน การจัดกิจกรรมการอ่าน เป็นต้น 2) ด้านเศรษฐกิจ 
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ห้องสมุดในชนบทเป็นที่พบปะเพ่ือเจรจาธุรกิจและกิจกรรมอ่ืน ๆ ของชุมชน 3) การให้ข้อมูลสารสนเทศ 

เพราะห้องสมุดในชนบทเป็นหน่วยงานส าคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน โดยไม่มีอคติ  และ 4) ด้าน

การลดช่องว่างดิจิทัล โดยมีโครงการ Perpu Seru ในห้องสมุดในชนบท เพื่อให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า นับแต่ 

อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ห้องส าหรับศึกษาค้นคว้า ห้องส าหรับฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์  แม้จะมีคู่มือแนว

ปฏิบัติโดยหอสมุดแห่งชาติอินโดนีเซียส าหรับห้องสมุดในชนบท แต่ก็ยังเน้นเฉพาะด้านการบริหารจัดการ

ห้องสมุด และไม่ครอบคลุมด้านอื่น ๆ  

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะส าคัญในการพัฒนาบริการห้องสมุดในชุมชน คือ จ าเป็นต้องมีความ

ร่วมมือและหุ้นส่วนกับสถาบันอื่น ๆ โดยยกตัวอย่างการพัฒนาห้องสมุดในบังคลาเทศ สหรัฐอเมริกา ชิลี เป็น

ต้น เพ่ือบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังอาจพัฒนาให้มี

โปรแกรมฝึกงานให้กับนักศึกษา นักเรียน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดเจ้าหน้าที่ และเป็นการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดีกับสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ขณะเดียวกัน ยังต้องพิจารณาถึงกลุ่มผู้ใช้อ่ืน ๆ ในเขตพ้ืนที่

บริการด้วย เช่น บางกลุ่มอาจต้องจัดห้องสมุดเคลื่อนที่ กลุ่มผู้ต้องขัง กลุ่มผู้ป่วยในโรงพยาบาล ผู้ที่พักอาศัยใน

สถานพักอาศัยชั่วคราวต่าง ๆ   

 

2) การบรรยายเรื่อง Managing In-Kind Gifts in Academic Library โดย Haniza Adnana & 

Nurul Hasni Abu Hassan, University of Malaya Library, Kuala Lumpur, Malaysia. 

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมาลายา  (The University of Malaya Library) ได้รับบริจาคที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

จากคณาจารย์และกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ โดยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการ

ได้รับบริจาคตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2016 โดยเน้นเฉพาะการบริจาคที่หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมาลายาในหลาย

ด้าน ทั้งในด้านจ านวนและประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ให้บริจาค รวมทั้งส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นในการ

จัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับบริจาคเหล่านั้น  

ที่ผ่านมา เกณฑ์ท่ีหอสมุดมหาวิทยาลัยมาลายาใช้ในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับบริจาค 

เพ่ือน ามาจัดให้บริการ คือ 1) สภาพทางกายภาพ 2) ความสนใจในขณะนั้น ๆ 3) เนื้อหา 4) ลิขสิทธิ์ และ 5) มี

ทรัพยากรนั้น ๆ จัดให้บริการอยู่แล้วหรือไม่ อย่างไร  โดยหนังสือท่ีไม่ผ่านการคัดเลือกจะน ามาให้กับผู้ใช้อ่ืน ๆ 

ที่อาจสนใจไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป  

ผลการวิเคราะห์พบว่า เมื่อพิจารณาประเภทของทรัพยากรสารสนเทศท่ีได้รับในช่วงเวลาดังกล่าว มี 6 

ประเภท เรียงตามล าดับจ านวนที่ได้รับ คือ หนังสือ (ร้อยละ 55.3) วิทยานิพนธ์/กิจกรรมการเรียน (ร้อยละ 
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40.5)  คู่มือเรียน/ตารางการลงทะเบียนพร้อมโปรแกรม (ร้อยละ 1.37) เอกสารการประชุมทางวิชาการ (ร้อย

ละ 1.04) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 0.94)  เมื่อพิจารณาผู้บริจาค พบว่ามาจากภาควิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย (ร้อย

ละ 49.9) ตามด้วยผู้บริจาคส่วนบุคคล (ร้อยละ 36.9) ส่วนที่น้อยคือ องค์การภายนอกอ่ืน ๆ (ร้อยละ 7.4) 

สถานทูต (ร้อยละ 3.8) และจากหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 2)  ทั้งท่ีหน่วยงานภาครัฐเป็นแหล่งผลิตสารสนเทศ

ที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นรายงานวิจัย รายงานการส ารวจ รายงานสถิติต่าง ๆ รายงานการอภิปรายในสภา ซ่ึง

จ านวนมากอาจจัดเป็นแหล่งปฐมภูมิ 

ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ ห้องสมุดควรพัฒนากระบวนการที่ชัดเจนในการจัดการและประเมิน

ทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาค  โดยเฉพาะแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมก่อนการรับบริจาค ที่

ก าหนดให้ห้องสมุดควรรับบริจาคเฉพาะที่สอดคล้องกับนโยบายการรับบริจาคเท่านั้น ขณะเดียวกัน

บรรณารักษ์ควรพิจารณาหัวข้อเรื่องและภาษาให้ชัดเจน เพ่ือช่วยลดภาระในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท่ี

ได้รับบริจาคจ านวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหนังสือค้างวิเคราะห์ (backlogs) จ านวนมาก 

3) การบรรยายเรื่อง An Analysis of Visitor Flow Visualization in a Museum โดย Ming-
Jung Chia, Chan-Li Lina, Shu-Wen Cheng, Yung-Neng Lina,  Institute of Culture and 
Creative Industry Management and National Taipei University of Education  

 
สถาบันจัดการวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะ 

พิพิธภัณฑ์การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Science Education Center) ได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการศึกษาแห่งชาติไต้หวันเพื่อศึกษาเครื่องมือด้านเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยขยาย หรือ
ปรับฟังก์ชันของพิพิธภัณฑ์ให้ทันสมัยขึ้น  จากเดิมพิพิธภัณฑ์จะมีงานหลัก 4 ด้านคือ นิทรรศการ การสงวน
รักษา วิจัย และการให้การศึกษา มาเป็นการสร้าง “ประสบการณ์การเข้าชม” พิพิธภัณฑ์ที่แปลกใหม่ โดย
พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างภาพจ าลอง (visualized imagery) 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสังเกตและการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (semi-
structured interview) ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จ านวน 15 คน ในด้านประสบการณ์ ความต้องการ ความคาดหวัง
ในการเข้าชม  หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อจ าแนกกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้เยี่ยม
ชมแบบส ารวจเพื่อนันทนาการ (Recreational Browser) เป็นผู้สนใจด้านนันทนาการและวัฒนธรรม จึง
ส ารวจตามจุดต่าง ๆ ระหว่างการเยี่ยมชม โดยไม่มีจุดใดเป็นจุดที่สนใจมากที่สุด 2) กลุ่มผู้เยี่ยมชมแบบมี
เป้าหมาย (Targeter) เป็นผู้เยี่ยมชมเฉพาะจุดเป้าหมาย เช่น เฉพาะห้อง เฉพาะเรื่อง ตามต้องการ โดยอาจ
ส ารวจจุดอื่น ๆ บ้างขึ้นอยู่กับเวลาหรือความส าคัญ  3) กลุ่มผู้เยี่ยมชมเพ่ือศึกษาอย่างจริงจัง (Serious 
Learner)  เป็นผู้เยี่ยมชมที่มีความสนใจอย่างมาก จึงส ารวจนิทรรศการต่าง ๆ ในพิพิธภัณฑ์อย่างละเอียด เพ่ือ
ซึมซับความรู้ต่าง ๆ   
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จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว จึงน ามาพัฒนาแผนที่การเยี่ยมชมของกลุ่มต่าง ๆ พร้อมทั้งเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา app เพ่ือการน าชมพิพิธภัณฑ์ โดยน ามาใช้เป็นการก าหนดเงื่อนไขเบื้องต้นของ app เพ่ือให้มี
ฟังก์ชันรองรับกลุ่มผู้เยี่ยมชมทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อให้เกิดประสบการณ์การชมพิพิธภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการ
และลักษณะการเยี่ยมชม  แทนที่จะก าหนดเพียงฟังก์ชันพื้นฐานเช่นเดียวกับ app น าชมทั่วไป  เพราะมี
เงื่อนไขเบื้องต้นจากพฤติกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   

 

ภาพที่ 1 แสดงพฤติกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกลุ่มผู้ใช้กลุ่มแรก  

 
 

ภาพที่ 2 แสดงพฤติกรรมการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของกลุ่มผู้ใช้กลุ่มที่สอง 
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4) Proactively Illustrating Academic Integrity in Higher Education: A Case Study of 
Applying the ACRL Framework with International Students โดย Ahmed Alwan, Joy 
Doan, and Eric Garcia, California State University, Northridge 

 
ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย นอร์ธริดจ์ ซึ่งเป็นวิทยาเขตขนาดใหญ่และมีนักศึกษานานาชาติ

จ านวนมาก โดยหน่วยงานห้องสมุดเห็นความส าคัญของการให้ความรู้ด้าน “ความสัตย์จริงทางวิชาการ 
(Academic Integrity)” ซึ่งครอบคลุมประเด็นส าคัญคือ การโจรกรรมทางวรรณกรรม (plagiarism) การ
คัดลอกข้อสอบ หรือพฤติกรรมฉ้อฉลต่าง ๆ ในระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา แต่เดิมมามักมีการ
กล่าวโทษจากคณาจารย์บางรายถึงปัญหาดังกล่าวในกลุ่มนักศึกษานานาชาติ และมักอ้างว่าเป็นเพราะ
นักศึกษาเหล่านั้นไม่ได้รับการศึกษาและอบรมเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงความสัตย์จริงทางวิชาการ ทั้งในการ
ท ารายงาน การท าโครงการ การท างานกลุ่ม การสอบ เป็นต้น หรือมีปัญหาด้านภาษาอังกฤษ ท าให้เกิด
พฤติกรรมการโจรกรรมทางวรรณกรรม โดยเฉพาะการคัดลอกและตัดปะจากเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการอ้างอิง
ที่ไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

 ที่ผ่านมา บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษามักให้ความส าคัญกับบทบาทการเป็นผู้ประสานงานใน
หัวข้อสาขาวิทยาการต่าง ๆ (subject liaison) การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ในรูปของเอกสารแนะน าการค้นคว้า 
การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการฝึกอบรมเรื่องการรู้สารสนเทศ (information literacy) การใช้ซอฟต์แวร์ใน
การท ารายงาน เช่น ซอฟต์แวร์จัดการบรรณานุกรม ฯลฯ โดยไม่ได้เจาะจงกลุ่มนักศึกษานานาชาติ  แต่ในยุคท่ี
มีความพยายามจะเพ่ิมจ านวนนักศึกษานานาชาติ ที่น ารายได้จ านวนมากต่อหัวสูงกว่านักศึกษาท่ีเป็นประชากร
ของรัฐ  บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย นอร์ธริดจ์ จึงเริ่มหันมาปรับบทบาทการ
จัดบริการแก่นักศึกษานานาชาติ โดยได้เริ่มเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากคณาจารย์ในหลักสูตรที่มีนักศึกษานานาชาติ
จ านวนมากว่า ต้องการให้เริ่มมีการสอนเรื่องความสัตย์จริงทางวิชาการแก่นักศึกษากลุ่มนี้  โดยได้น าความรู้
ส าคัญด้านการรู้สารสนเทศและการใช้สารสนเทศโดยธรรม (fair use) ซ่ีงเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ การสอนนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยบริการนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย และคณาจารย์บางท่าน เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มนักศึกษานานาชาติได้   

มีการสนทนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างก าหนด
กิจกรรมการให้ความรู้ในหัวข้อนี้ ทั้งในรูปของเนื้อหา ประเภทของกิจกรรม และเวลา  กรอบแนวคิดส าคัญคือ 
กรอบการรู้สารสนเทศของสมาคมห้องสมุดวิจัยและมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา (Association of College 
and Research Library’s Framework for Information Literacy) ฉบับ ค.ศ. 2016  โดยเลือกกรอบ
พ้ืนฐานส าคัญ 2 กรอบ คือ Scholarship as Conversation  หรือความเป็นนักวิชาการเป็นการสนทนา
แลกเปลี่ยน  และ Information Has Value  หรือสารสนเทศมีมูลค่าและคุณค่า โดยกรอบแรก เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษานานาชาติได้เห็นว่าการเป็นนักวิชาการนั้น หากได้อ่านหรือใช้งานวิชาการของนักวิชาการอ่ืน ๆ ใน
ผลงานของตน ก็ถือว่าเป็นการสนทนาในระดับหนึ่ง ไม่ใช่เพียงการสนทนาพูดคุยกับเพ่ือนฝูง หรือการพบปะ
นักวิขาการอ่ืน ๆ ในการประชุมสัมมนาเท่านั้น  ดังนั้นการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการของนักศึกษาจึงถือเป็น
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ส่วนหนึ่งของบทสนทนาเหล่านั้น ไม่ใช่ขึ้นหิ้ง และเมื่อมีการน าไปขยายต่อ ใช้ต่อ ก็เท่ากับการสืบสานทาง
วิชาการต่อไป ส่วนกรอบหลังเชื่อมโยงไปยังประเด็นด้านลิขสิทธิ์ และการโจรกรรมทางวรรณกรรม กิจกรรมที่
จัดอยู่ในรูปของการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมและสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีทิศทาง ขณะเดียวกันต้องค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และเน้นการเป็นนักวิชาการอิสระ 
สามารถท างานวิชาการคุณภาพด้วยตนเอง การคิดเชิงวิเคราะห์และการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และ
สารสนเทศต่าง ๆ    
 

5) Institute for Research Design in Librarianship: Enhancing Academic Librarians’ 
Research Skills  โดย Lili Luo, Kristine Brancolini, and Marie Kennedy, School of 
Information, San Jose State University 

 
ปัญหาส าคัญประการหนึ่งของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา คือ ทักษะการวิจัย เนื่องจาก

บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกามักมีสถานภาพเป็นอาจารย์ (faculty status) ซึ่งหนึ่ง
ในภาระงานส าคัญของอาจารย์ประกอบการจ้างประจ า (tenure) และการเลื่อนต าแหน่ง คือ ผลงานวิจัย แต่
จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า บรรณารักษ์ประสบปัญหาในการท าวิจัย คือ การขาดเวลา ไม่คุ้นเคยกับ
กระบวนการวิจัย  ขาดความสนับสนุนทั้งด้านก าลังใจและงบประมาณ ขาดการเข้าถึง ขาดความมั่นใจ มี
ความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับวิธีวิจัย ขาดแรงจูงใจ ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดตั้งสถาบันออกแบบการวิจัยด้าน
บรรณารักษศาสตร์ (Institute of Research Design for Librarianship -- IRDL) โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากรฐับาลกลางสหรัฐอเมริกา  โดยผู้อ านวยการหอสมุดมหาวิทยาลัยโลโยลา แมรีเมาต์ (Loyola 
Marymount University) เป็นผู้เขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว สถาบันนี้เปิดสอนในภาคฤดู
ร้อน ปี 2014-2016 รวม 3 ปีต่อเนื่อง   

รูปแบบการด าเนินงานของสถาบัน มีหัวข้อคือ กระบวนการวิจัย และใช้ข้อมูลจากการส ารวจระดับชาติถึง
ปัญหาที่บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาประสบมากที่สุดในปี 2010 เป็นฐาน  สถาบันใช้รูปแบบการ
อบรมแบบเข้มข้น (intensive training)  มีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา โดยต้องยื่นข้อเสนอการวิจัยประกอบการ
คัดเลือก ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าศึกษาในสถาบัน  

หัวข้อการศึกษาของสถาบัน พร้อมวัตถุประสงค์การเรียนรุ้ครอบคลุม การเขียนค าถามการวิจัยและสมมุติ
อย่างมีประสิทธิผล  การเลือกแบบการวิจัยส าหรับบรรณารักษศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรม การอธิบาย
ตรรกะทางความคิดเบื้องหลังวิธีการรวบรวมข้อมูลและการอธิบายเหตุผลประกอบการเลือกวิธีวิจัยวิธีใดวิธีหนึ่ง 
การระบุกลยุทธ์การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การประเมินและใช้วิธีวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพวิธีอ่ืน การออกแบบและด าเนินการส ารวจ การจัดการข้อมูลส ารวจ การอธิบายวิธีวิเคราะห์
ในการส ารวจ หลักการพื้นฐานแบบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี การเลือกกลุ่มที่จะกระจายการวิจัย การเขียนและ
กระจายรายงานวิจัย การเข้าถึงและเข้าร่วมในชุมชนการวิจัยของสถาบันและเครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการ
วิจัย  ทั้งนี้โปรแกรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการสอนจากผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมกลุ่มย่อย และการให้
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ค าปรึกษารายบุคคล เป้าหมายไม่ใช่เพียงให้ความรู้ด้านกระบวนการวิจัยเท่านั้น แต่ยังต้องการให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความเชื่อมั่นในด้านวิจัย และความสามารถในการจูงใจ เพื่อให้สามารถท างานวิจัยโดยได้รับการ
สนับสนุนจากรอบข้าง   

สถาบันได้ด าเนินการลุล่วงในช่วง 3 ปีแรก และได้รับการสนับสนุนทางการเงินต่อเนื่องในระยะที่ 2 คือ 
2017-2019 โดยจะปรับเนื้อหา เพื่อสร้าง “จิตวิญญาณการวิจัย” เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและความมั่นใจของ
บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 

 

6) The Adoption of Technology From the Perspective of Information Seeking 
Behaviour: a Study on the Use of Open Access Institutional Repositories in 
Academic Libraries in Indonesia  โดย Agus Rifaia and Basri Hassan, Department of 
Library and Information Science, Syarif Hudayatullah State Islamic University, 
Jakarta  และ  Department of Library & Information Science International Islamic 
University Malaysia (IIUM) Kuala Lumpur, Malaysia  

 
เป็นการศึกษาที่พยายามพัฒนาตัวแบบด้านการยอมรับเทคโนโลยี ด้วยการน าแนวคิดพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศมาใช้ และใช้คลังสถาบันเอกสารระบบเปิด (Open Access Institutional Repository --  
OAIR)  ซี่งมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอินโดนีเซียจัดให้บริการอย่างแพร่หลาย พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนี้
น่าจะช่วยอธิบายการยอมรับเทคโนโลยีได้ชัดเจนขึ้น 

ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาเครื่องมือวิจัยขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการสารสนเทศ และพฤติกรรมการใช้คลัง
สถาบันเอกสารระบบเปิด ในรูปแบบสอบถามที่ส่งแก่คณาจารย์จ านวน 300 คนที่ได้สุ่มอย่างล าดับชั้น 
(stratified sampling method)  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural. 
Equation Modeling -- SEM) และวิธีก าลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial Least Squares Method -- 
PLS) 
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 ผลการวิจัยที่ส าคัญ คือ ความต้องการสารสนเทศมีส่วนส าคัญต่อการใช้คลังสถาบันเอกสารระบบเปิด
ของคณาจารย์อย่างมาก  ขณะเดียวกันการรับทราบถึงคลังสถาบันเอกสารระบบเปิดก็มีความส าคัญต่อ
ประเภทของสารสนเทศที่ใช้และการใช้คลังสถาบันเอกสารระบบเปิดด้วย ยิ่งมีการรับทราบในระดับสูงขึ้น การ
ใช้คลังสถาบันก็สูงขึ้นด้วย ดังนั้น บรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การใช้คลังสถาบันเอกสารระบบเปิด ไม่ว่าจะเป็นในการช่วยเหลือให้คณาจารย์ได้น าผลงานของตนเข้าสู่คลัง 
ไปจนถึงการใช้งาน การเพ่ิมการรับรู้จึงเป็นเรื่องส าคัญต่อการยอมรับเทคโนโลยี  
 

3. ประโยชน์ที่ได้รับ 

3.1 ประโยชน์ที่ผู้รับทุนได้รับ 

1) การได้รับความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจส าหรับการเรียนการสอนที่น าเสนอในการประชุม

วิชาการส าหรับบรรณารักษ์ ผู้จัดการเอกสาร ผู้สอนด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

2) การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับบรรณารักษ์ ผู้จัดการเอกสาร ผู้สอนด้าน

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในภูมิภาคต่าง ๆ   

3.2 ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ 



9 

 

1) การจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ

ระดับสากลและก้าวสู่ความเป็นสากล ตามแผนยุทธศาสตร์ความเป็นสากลที่ได้ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก 

2) การได้แนวทางส่งเสริมและขยายโอกาสพัฒนาการจัดการศึกษา การวิจัย การจัดบริการทาง

วิชาการแก่สังคมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนและการพัฒนาคณาจารย์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

4. ข้อเสนอแนะ  

 การได้เข้าร่วมประชุมเช่นนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

โดยเฉพาะการได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกับนักวิชาชีพและผู้สอนในด้านต่าง ๆ จึงควรให้การ

สนับสนุนเช่นนี้ต่อไป  

 

5.  ภาคผนวก 
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สถานที่จัดประชุมและส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม 
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การน าเสนองานและการเข้าประชุม 

 

การศึกษาดูงาน ณ Hokkaido TV Tower  

 


