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สังคมการเรียนรูสังคมการเรียนรู

•• สังคมที่การสรางสังคมที่การสราง  การแบงปนการแบงปน  และและ  การใชความรูเปนปจจัยสําคัญการใชความรูเปนปจจัยสําคัญ

สําหรับความเจริญกาวหนาสําหรับความเจริญกาวหนา

•• มีระบบเศรษฐกจิฐานความรูมีระบบเศรษฐกจิฐานความรู ( (knowledgeknowledge--based economy) based economy) ที่ที่

ใชความรูใชความรู  และนวัตกรรมเปนปจจัยหลกัในการพัฒนาและนวัตกรรมเปนปจจัยหลกัในการพัฒนา  และและ  การการ

ผลติผลติ  มากกวาเงินทุนมากกวาเงินทุน  และและ  แรงงานแรงงาน

ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ



สินทรัพยของสังคมการเรียนรูสินทรัพยของสังคมการเรียนรู

คนคน    ::  ผูทีเปนเจาของความรูโดยนยัผูทีเปนเจาของความรูโดยนยั  (tacit knowledge)(tacit knowledge)

สารนเิทศสารนเิทศ  :: ความรูที่ไดรับการบันทึกไวความรูที่ไดรับการบันทึกไว    (explicit (explicit 

knowledge) knowledge)   สามารถจัดเก็บสามารถจัดเก็บ  คนคนืคนคนื  ถายโอนถายโอน  และเขาถึงและเขาถึง

ไดได
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Explicit knowledgeExplicit knowledge is is formalformal and and systematicsystematic
and can be easily communicated and and can be easily communicated and 
shared, i.e., in a book or a database in the shared, i.e., in a book or a database in the 
library, a product specifications, or a library, a product specifications, or a 
scientific formula or a computer program. scientific formula or a computer program. 
Tacit knowledgeTacit knowledge is highly is highly personalpersonal, is , is 
unrecordedunrecorded and and unarticulatedunarticulated and is hard to and is hard to 
formalize and therefore difficult, if not formalize and therefore difficult, if not 
sometimes impossible, to communicate. sometimes impossible, to communicate. 
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การจัดการความรูการจัดการความรู

กระบวนการในเปลี่ยนกระบวนการในเปลี่ยน  สารนิเทศสารนิเทศ  (information) (information) และสินทรัพยและสินทรัพย

ทางปญญาทางปญญา  ( intellectual assets) ( intellectual assets) ไปสูคุณคาที่ยั่งยืนถาวรไปสูคุณคาที่ยั่งยืนถาวร

ตองมกีารบูรตองมกีารบูรณาณาการระหวางการระหวาง

คนคน

กระบวนการกระบวนการ

เทคโนโลยีเทคโนโลยี

คนคน  ไมใชไมใช  เทคโนโลยีเทคโนโลยี  ที่ทําหนาที่จัดการความรูที่ทําหนาที่จัดการความรู
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•• การเชื่อมโยงการเชื่อมโยง  ระหวางระหวาง

–– คนคน  กบักบั  คนคน

–– คนคน  กบักบั  สารนิเทศสารนิเทศ
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หองสมุดหองสมุด

แหลงสะสมความรูแหลงสะสมความรู

ศนูยศนูยรวมรวมความรูความรู

แหลงของทรัพยากรสารนเิทศแหลงของทรัพยากรสารนเิทศ  
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หองสมุดหองสมุด

มุงเนนมุงเนน

การรวบรวมการรวบรวม

การจัดระบบการจัดระบบ

การทําใหความรูที่บนัทึกไวมีใหใชการทําใหความรูที่บนัทึกไวมีใหใช

ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ



No segment of society No segment of society 
that has experienced a that has experienced a 
greater impact of greater impact of 
TechnologyTechnology than than 
LibrariesLibraries
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ความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลง

การเพิ่มปริมาณของความรูที่ไดบันทึกไวการเพิ่มปริมาณของความรูที่ไดบันทึกไว

พัฒนาการของเทคโนโลยสีารสนเทศพัฒนาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ

พัฒนาการของการสื่อสารพัฒนาการของการสื่อสาร

ความรวดเร็วในการเขาถึงสารนเิทศความรวดเร็วในการเขาถึงสารนเิทศ
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การเปลี่ยนกระบวนทัศนในหองสมุดการเปลี่ยนกระบวนทัศนในหองสมุด//ศูนยสารนิเทศศูนยสารนิเทศ

ทรัพยากรสารนิเทศของตน/ ทรัพยากร หองสมุดเสมือน /หลายสื่อ
สื่อเดี่ยว

คลังเก็บ บริการ ซูเปอรมารเก็ต

รอใหผูใชมาใช / ผูใช        สงเสริมการใช /ใหอํานาจผูใช
บุคลากรมีอํานาจ
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หองสมุดสมยัใหมหองสมุดสมยัใหม

หองสมุดอิเล็กทรอนิกสหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

หองสมุดเสมือนหองสมุดเสมือน

หองสมุดดิจทิัลหองสมุดดิจิทัล
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หองสมุดอิเล็กทรอนิกสหองสมุดอิเล็กทรอนิกส

•การจัดการทรัพยากรสารนิเทศดวยคอมพิวเตอร

•ความสามารถในการเชื่อมโยงแหลงกับผูแสวงหาสารนิเทศโดย

ทางอิเล็กทรอนิกส

•ความสามารถในการทําใหบุคลากรหองสมุดเขาไปแทรกการติดตอ

ทางอิเล็กทรอนิกส เมื่อผูแสวงหาสารนิเทศตองการ

•ความสามารถในการจัดเก็บ จัดการ และนําสงสารนิเทศใหผูใชโดย

ชองทางอิเล็กทรอนิกส
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หัองหัองสมุดเสมอืนสมุดเสมอืน(Virtual Library)(Virtual Library)

ระดับที่ระดับที่11  ใหการเขาถึงโดยทางอิเล็กทรอนิกสใหการเขาถึงโดยทางอิเล็กทรอนิกส  แตมีแตมี

หองสมุดจริงหองสมุดจริง

ระดับที่ระดับที่22  มีการเขาถึงทางอิเล็กทรอนิกสมีการเขาถึงทางอิเล็กทรอนิกส  แตนําสงเอกสารแตนําสงเอกสาร

จริงจริง

ระดับที่ระดับที่33  มีการเขาถึงสารนิเทศซึ่งประกอบดวยเอกสารมีการเขาถึงสารนิเทศซึ่งประกอบดวยเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส  ((electronic documentelectronic document))  โดยทางโดยทาง

อิเล็กทรอนิกสอิเล็กทรอนิกส
ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ



ความหมายของความหมายของหองสมุดดิจิทัลหองสมุดดิจิทัล

Digital Library FederationDigital Library Federation. (1999, April 21). . (1999, April 21). A working definition of A working definition of 
digital librarydigital library. Retrieved Sept. 15, 1999 from the World Wide Web: . Retrieved Sept. 15, 1999 from the World Wide Web: 
http://http://www.clir.org/diglib/dldefinition.htmwww.clir.org/diglib/dldefinition.htm

"Digital libraries are organizations that "Digital libraries are organizations that 
provide the resources, including the provide the resources, including the 
specialized staff, to select, structure, specialized staff, to select, structure, 
offer intellectual access to, interpret, offer intellectual access to, interpret, 
distribute, preserve the integrity of, and distribute, preserve the integrity of, and 
ensure the persistence over time of ensure the persistence over time of 
collections of digital works so that they collections of digital works so that they 
are readily and economically available are readily and economically available 
for use by a defined community or set for use by a defined community or set 
of communities".of communities". ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ

http://www.clir.org/diglib/dldefinition.htm


Definition of Digital LibraryDefinition of Digital Library

A digital library is a A digital library is a networked collectionnetworked collection of of 
digital objectsdigital objects –– text, still images, moving text, still images, moving 
images, sound, data images, sound, data –– with with arrangementarrangement, , 
search featuressearch features, and , and metadatametadata that allow that allow 
for for discoverydiscovery andand presentationpresentation, , 
supportingsupporting researchresearch andand teachingteaching, and , and 
with attention paid to with attention paid to architecturearchitecture, , 
persistencepersistence, , longevitylongevity, and , and digital digital 
preservationpreservation.  .  

Planning Digital Library Project  by Planning Digital Library Project  by Kristine Kristine BrancoliniBrancolini www.dlib.indiana.eduwww.dlib.indiana.edu

http://www.dlib.indiana.edu/


ความแตกตางระหวางหองสมุดแบบเดิมความแตกตางระหวางหองสมุดแบบเดิม  กับกับ
หองสมุดดิจิทัลหองสมุดดิจิทัล

หองสมดุแบบเดิมหองสมดุแบบเดิม

การเขามาใชการเขามาใช

การเนนเอกสารการเนนเอกสาร  ((สื่อเดี่ยวสื่อเดี่ยว))

การเนนความคิดการเนนความคิด””เผื่อจะใชเผื่อจะใช””

((แหลงเก็บแหลงเก็บ))

การสนองความตองการของผูใชการสนองความตองการของผูใช

แหลงและจุดหมายปลายทางแหลงและจุดหมายปลายทาง

สิ่งชวยอํานวยความสะดวกในสิ่งชวยอํานวยความสะดวกใน

การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง

หองสมดุดิจิทัลหองสมดุดิจิทัล

การติดตอทางอิเล็กทรอนิกสการติดตอทางอิเล็กทรอนิกส

การเนนเนื้อหาการเนนเนื้อหา  ((สื่อประสมสื่อประสม))

การเนนความคิดการเนนความคิด  ““ทันทวงทีทันทวงที””

((ตามความตองการตามความตองการ))

การทําใหผูใชพงึพอใจและดีใจการทําใหผูใชพงึพอใจและดีใจ

จุดเริ่มตนของการคนหาจุดเริ่มตนของการคนหา

ตัวกระตุนการเปลี่ยนแปลงตัวกระตุนการเปลี่ยนแปลง
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หองสมุดแบบผสมหองสมุดแบบผสม  (Hybrid Libraries)(Hybrid Libraries)

หลกัการพื้นฐานหลกัการพื้นฐาน

การผสมผสานระหวางการออกแบบหลกัสูตรกับการจัดใหมทีรัพยากรการผสมผสานระหวางการออกแบบหลกัสูตรกับการจัดใหมทีรัพยากร

การเรียนรูการเรียนรู

การใชทรัพยากรสารนิเทศบนเครือขายการใชทรัพยากรสารนิเทศบนเครือขาย

บริการแบบนําสมัยบริการแบบนําสมัย

แบบจําลองในการนําสงแบบจําลองในการนําสง

มีศูนยการเรียนรูสมัยใหมมีศูนยการเรียนรูสมัยใหม

สิทธิของผูใชสิทธิของผูใช

การมีระบบบริหารที่เหมาะสมการมีระบบบริหารที่เหมาะสม ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ



หองสมุดในอนาคตหองสมุดในอนาคต

•• ในอนาคตในอนาคต  สารนิเทศจะมีการผลติสารนิเทศจะมีการผลติ  ถายทอดถายทอด  และและ  

บริโภคในรูปแบบอิเลก็ทรอนกิสบริโภคในรูปแบบอิเลก็ทรอนกิส

•• ทรัพยากรสารนิเทศจะไดรับการแปลงใหอยูในทรัพยากรสารนิเทศจะไดรับการแปลงใหอยูใน                

รูปดิจทิัลรูปดิจทิัลและเผยแพรบนเครือขายและเผยแพรบนเครือขาย

•• งานทางวิชาการจะไดรับการสื่อสารงานทางวิชาการจะไดรับการสื่อสาร  ดวยการเขาถึงดวยการเขาถึง

รวมกันโดยการแบงปนรวมกันโดยการแบงปน    ผูใชจะสรางผูใชจะสราง  ““หองสมดุหองสมดุ                

ดจิิทัลดจิิทัล””  ของตนและรวมกับผูรวมงานดวยหองสมดุของตนและรวมกับผูรวมงานดวยหองสมดุ      

ดจิิทัลดจิิทัลที่แบงปนกนัที่แบงปนกนั  และสามารถเขาถึงและสามารถเขาถึงหองสมดุดจิิทัลหองสมดุดจิิทัล

ของโลกของโลก ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ



ทรัพยากรสารนิเทศของทรัพยากรสารนิเทศของหองสมดุดจิิทัลหองสมดุดจิิทัล  มีทั้งทรัพยากรแบบเดมิมีทั้งทรัพยากรแบบเดมิ  
ที่อยูในรูปแบบเฉพาะที่อยูในรูปแบบเฉพาะ  และและทรัพยากรดิจทิัลทรัพยากรดิจทิัลที่อยูนอกกรอบของที่อยูนอกกรอบของ

หองสมดุหองสมดุ

หองสมดุดจิทิัลหองสมดุดจิทิัลไมใชทรัพยากรสารนิเทศที่แปลงใหไมใชทรัพยากรสารนิเทศที่แปลงใหเปนดจิิทัลเปนดจิิทัล  
แตเปนกจิกรรมแตเปนกจิกรรม  ที่รวมทรัพยากรสารนิเทศที่รวมทรัพยากรสารนิเทศ  บริการบริการ  และและ  คนคน  
เขามาสนับสนนุวงจรชีวิตของเขามาสนับสนนุวงจรชีวิตของ  ขอมูลขอมูล  สารนิเทศสารนิเทศ  และและ  ความรูความรู

ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ



หองสมุดแบบใหมหองสมุดแบบใหม

ทรัพยากรสารนิเทศแบบใหมทรัพยากรสารนิเทศแบบใหม

วิธีการจัดหาทรัพยากรแบบใหมวิธีการจัดหาทรัพยากรแบบใหม

วิธีการในการจัดเก็บวิธีการในการจัดเก็บ  และสงวนรักษาแบบใหมและสงวนรักษาแบบใหม

วิธีการในการจัดหมูและทํารายการแบบใหมวิธีการในการจัดหมูและทํารายการแบบใหม

วิธีการในการปฏิสัมพันธกับผูใชแบบใหมวิธีการในการปฏิสัมพนัธกับผูใชแบบใหม

การพึ่งพาระบบการพึ่งพาระบบ  และและ  เครือขายอิเลก็ทรอนกิสเครือขายอิเลก็ทรอนกิส

ผศ.ดร.พิมพรําไพ เปรมสมิทธ



หองสมุดดิจทิัลหองสมุดดิจิทัลเกิดจากชุมชนผูใชเกิดจากชุมชนผูใช    มีการรวบรวมและจัดระบบโดยผูใชมีการรวบรวมและจัดระบบโดยผูใช  
และเพื่อผูใชและเพื่อผูใช

หองสมุดดิจทิัลหองสมุดดิจิทัลเปนองคประกอบของชุมชนที่บุคคลหรือกลุมบุคคลจะมีเปนองคประกอบของชุมชนที่บุคคลหรือกลุมบุคคลจะมี

ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน    ใชขอมลูใชขอมลู  สารนิเทศสารนิเทศ  ทรัพยากรความรูทรัพยากรความรู      
ดวยกันดวยกัน

หองสมุดดิจทิัลหองสมุดดิจิทัลบนเครือขายบนเครือขาย              เปนแหลงสารนิเทศที่สําคัญในการเปนแหลงสารนิเทศที่สําคัญในการ

สื่อสารทางวิชาการสื่อสารทางวิชาการ  (scholarly communications)(scholarly communications)

ชองวางระหวางชองวางระหวาง  informationinformation--rich rich และและ  information poorinformation poor

ทักษะของผูใชทักษะของผูใช



หองสมุดมหาวิทยาลัยหองสมุดมหาวิทยาลัย

ความผสมผสานของความผสมผสานของ

หองสมดุจากอดตีหองสมดุจากอดตี

หองสมดุปจจุบนัหองสมดุปจจุบนั

หองสมดุในอนาคตหองสมดุในอนาคต
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"More than any other "More than any other 
traditional asset, the library is traditional asset, the library is 

the means by which the means by which ……
universities will transform universities will transform 

themselves into something themselves into something 
entirely newentirely new””
William William PlaterPlater : The Labyrinth of : The Labyrinth of 

the Wide Worldthe Wide World
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• ความรูในชุมชนมหาวิทยาลัย ปรากฏอยูในผลผลิต และ บริการ
• ในสภาพแวดลอมของการเรียนรู หนาที่ของนักวิชาชีพสารนิเทศ

– จัดใหมผีลผลิต และ บริการ
– ใหความรูกับผูใช เพื่อใหแนใจวาสามารถเขาถึง และใชสารนิเทศ 
และ บรกิาร

– ชวยอํานวยความสะดวกในเรื่องการแบงปน และ ถายโอนความรู

ผ
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บทบาทบรรณารักษบทบาทบรรณารักษ//ผูจัดการสารนิเทศผูจัดการสารนิเทศ

ผูเจรจาตอรองผูเจรจาตอรอง

ผูอํานวยความสะดวกผูอํานวยความสะดวก

นักการศึกษานักการศึกษา

ตัวกลางตัวกลาง

ผูสนับสนุนผูสนับสนุน
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INFORMATION MANAGERS INFORMATION MANAGERS 
PROVIDEPROVIDE

the right bit of the right bit of informationinformation
in the right in the right formatformat
to the right to the right personperson
at the right at the right timetime
the right the right costcost
for the right for the right reasonreason
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วิสัยทศันของการใหบริการเนนวิสัยทศันของการใหบริการเนน
ฐานความรูฐานความรู

การใหการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศที่มีในการใหการเขาถึงทรัพยากรสารนิเทศที่มีใน
หองสมุดโดยทางอิเล็กทรอนิกสหองสมุดโดยทางอิเล็กทรอนิกส  และรวมทัง้และรวมทัง้
ทรัพยากรบนเว็บทรัพยากรบนเว็บ  และและ  ความรูโดยนัยความรูโดยนัย  (tacit (tacit 
knowledge)knowledge)
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อนาคต

หองสมดุคงตองวางแผนในเรื่องการจัดการความรู

จะแบงปนความรูอะไร

กับใคร

อยางไร  
ที่สําคัญคือ จะแบงปน หรือไม
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ขอบคุณคะ
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