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ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรสารสนเทศหมายถึง 

ค าวา่ทรัพยากรสารสนเทศ มีผู้ที่ให้ความหมายไว้มากมายดังนี้ 

 ปรียา  ไชยสมคุณ (2546  : 13) ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด หมายถึง  วัสดุที่บันทึก

ข่าวสารความรูต้่าง ๆ  ที่มปีระโยชน์ตอ่การเสริมสรา้งสตปิัญญา  อารมณ์และจิตใจของมนุษย์  และถูก

จัดเก็บรวบรวมไว้ในหอ้งสมุด 

 สุนยี์  เลิศแสวงกิจและพิศิษฐ์  กาญจนพิมาย (2546:35)  กล่าวว่า  ทรัพยากรสารสนเทศ  

หมายถึงความรูป้ระเทศตา่ง ๆ ที่มกีารบันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยน าเสนอด้วยตัวอักษร  ภาพ  เสียง  

ภาพเคลื่อนไหว  ซึ่งสามารถเรียกได้หลายชื่อ  เช่น  วัสดุห้องสมุด   วัสดุสารสนเทศ   หรอืทรัพยากร

สารสนเทศ  เป็นต้น 

 ทิพวรรณ  หอมพูลและคณะ (2542:30)    กล่าวว่า วัสดุห้องสมุด  หมายถึง  วัสดุเพื่ออ่าน  

และการศกึษาค้นคว้าต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดหา  รวบรวม จัดเก็บ  เพื่อให้บริการในห้องสมุด 

 อ าไพวรรณ  ทัพเป็นไทย (2549:27)  ทรัพยากรสารสนเทศ  หมายถึง วัสดุที่บันทึกวิชา

ความรู้  ข้อมูล   ข่าวสาร  เรื่องราว   จินตนาการ  ความรู้สึกนึกคิด  ประสบการณ์ของมนุษย์ไว้ด้วย  

ภาษา  สัญลักษณ์ และรหัสอื่น ๆ และใชเ้ป็นสื่อส าหรับเผยแพร่ความรู้  ขา่วสารนัน้ ๆ ไปสู่บุคคล  กลุ่ม

บุคคล  มวลชนทั่วๆ ไป 

 สรุป 

 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด   คือ  วัสดุที่บันทึกความรู้  ข้อมูล  ข่าวสาร  ประสบการณ์  

ความคิด  จินตนาการของมนุษย์ บันทึกไว้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยน าเสนอด้วยตัวอักษร  ภาพ  เสียง  

ภาพเคลื่อนไหว  เก็บไว้ในหอ้งสมุดเพื่อบริการแก่สมาชิกของหอ้งสมุดนัน้ ๆ 

 



ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

  

 1. วัสดุตีพิมพ์ (Printed materails) 

 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (Nonprint materials) 

 3. สื่ออเิล็กทรอนิกส์ (Electronic media) 

  

 1. วัสดุตีพิมพ์ หมายถึง วัสดุที่อยู่ในรูปแบบของตัวพิมพ์ ซึ่งบันทึกความรู้ที่มีเนื้อหาสาระเพื่อ

ประโยชน์ในการศกึษา ค้นคว้าอ้างอิง หรือเพื่อความบันเทิง โดยผลิตเป็นหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือเอกสาร

รูปแบบต่างๆ วัสดุตีพิมพ์ใช้ได้ง่าย สะดวกและไม่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในการอ่าน แม้ว่าในปั จจุบัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้มีการบันทึกความรู้หลากหลายชนิดขึ้นก็ตาม แต่วัสดุตีพิมพ์ก็ยังมี

ความส าคัญ และเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤต

ภาค เป็นต้น 

 

 2. วัสดุไม่ตีพิมพ์  หมายถึง วัสดุสารสนเทศที่ไม่อยู่ในรูปแบบของตัวพิมพ์ และสามารถสื่อ

ความหมายของข้อมูลที่บรรจุอยู่ได้โดยอาศัยภาพและเสียงเป็นหลัก แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

  1. แผนที่และลูกโลก เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่แสดงผิวโลกในด้านต่างๆ เช่น 

ลักษณะภูมิประเทศ ที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ อาณาเขต เส้นทางคมนาคม เป็นต้น โดยมีการย่อส่วนสิ่ง

ต่างๆ ตามอัตราส่วนที่ต้องการ 

  2.  รูปภาพ  อาจเป็นภาพเขียน ภาพวาด หรือภาพถ่าย ที่จัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูล

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 

  3. หุ่นจ าลอง เป็นวัสดุสามมิติที่ท าขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของของจริง ซึ่งอาจมีขนาดเท่า

ของจริง ย่อให้มีขนาดเล็กกว่าของจริง หรอืขยายใหญ่กว่าของจริงเพื่อสะดวกในการศึกษาสิ่งต่างๆ เช่น 

หุน่จ าลองอวัยวะในร่างกาย ศลิาจารึก ฯลฯ 

  4. ของจริง หมายถึงสิ่งของที่คงสภาพแท้จริงตามธรรมชาติของสิ่งนั้นๆ เช่น เหรียญ 

แสตมป์ ฯลฯ 

  5. ของตัวอย่าง คือของจรงิที่น ามาเพียงบางสว่น เชน่ หนิ แมลงฯลฯ 

 

  

 



 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นวัสดุที่บันทึกสารสนเทศในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ

ดิจติอล สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ในปริมาณสูง เวลาใช้ ต้องมีเครื่องแปลงสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เป็น

สัญญาณภาพและเสียง วัสดุประเภทนี้ ได้แก่ 

  1. แผ่นซีดี เป็นแผ่นบันทึกเสียงที่ใช้เก็บข้อมูลได้มาก การบันทึกข้อมูลต้องใช้แสง

เลเซอร์ นิยมใชบ้ันทึกเพลงซึ่งมคีุณภาพที่ชัดเจนกว่าเทปบันทึกเสียง 

  2. แผ่นดีวีดี หรือแผ่นดิจิตอลอเนกประสงค์ เป็นแผ่นพลาสติกมีขนาดเท่าแผ่นซีดี 

สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง 2 ด้าน  จึงมีขนาดความจุในการจัดเก็บข้อมูลสูงกว่าแผ่นซีดีทั่วไป ดีวีดีจะ

จัดเก็บข้อมูลภาพและเสียงในรูปดิจิตอล จะต้องใช้ร่วมกับ เครื่องอา่นแผ่นดวีีดี 

  3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  เป็นการน าเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อใน

การสอนโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป มีการโต้ตอบกันระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรม ในแต่ละบทจะมี

ตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และมีเสียงประกอบ 

  4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  หรือที่เรียกว่า E-Book เป็นการบันทึกข้อมูลหนังสือในรูป

สื่ออเิล็กทรอนิกส์ และสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ 

  5. สื่อการเรียนการสอนบนเครือข่าย ปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศได้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เรียกว่า E-Learning  ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก 

ในต่างประเทศกระแสการเรยีนรู้บนอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมสูงมาก โดยผู้เรียนสามารถลงทะเบียน 

โอนหน่วยกิต และได้รับปริญญาบัตรจากการเรียนบนอินเทอร์เน็ต  การเรียนบนอินเทอร์เน็ตเป็นการ

เรียนที่สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งมีการพัฒนาหลายรูปแบบ ได้แก่ บทเรียนบน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น 

 

สรุป 

  ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึงสื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศ  แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

คือ  1) วัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์  จุลสาร  กฤตภาค และสิ่งพิมพ์ลักษณะ

พิเศษ เช่น เอกสารสิทธิบัตร  เอกสารมาตรฐาน  แผนภูมิ  แผนภาพ  แผนที่  2) วัสดุไม่ตีพิมพ์  ได้แก่  

ต้นฉบับตัวเขียน  โสตวัสดุ  ทัศนวัสดุ  โสตทัศนวัสดุ  วัสดุย่อส่วน  วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และ  

3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งฐานข้อมูลแบบออฟไลน์ และออนไลน์ทรัพยากรสารสนเทศ

ประเภทฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้สะดวก เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ทางระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต    ฐานข้อมูลที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีให้บริการสืบค้นสารสนเทศ

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา   ในการพิจารณาเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศต้องค านึงถึง เนื้อหาที่ตรงกับ

ความตอ้งการ  ความนา่เชื่อถือ   ความสะดวกในการใชง้านและความทันสมัยของเนือ้หา 

 



ทรัพยากรสารสนเทศในยุค ไทยแลนด์ 4.0 

 

 

 

  
 
  

 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นสังคมที่อยู่บนพืน้ฐานของความรู้

และเทคโนโลยีและเป็นปัจจัยหนึ่งที่มคีวามส าคัญต่อการด ารงชีวิต กระบวนการคิด และพฤติกรรมของ

คนในสังคม สารสนเทศและความรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาและมีจ านวนมากมาย กระจัด

กระจายอยู่ในสื่อหลากหลายรูปแบบ ประชากรยุค 4.0 ชอบความสะดวก รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือหรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการด ารงชีวิต มีความต้องการและใช้สารสนเทศอย่างมากเพื่อ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและน าไปพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเอง 

พึ่งพาบรรณารักษ์และนักสารสนเทศน้อยลง ต้องการสารสนเทศที่มีลักษณะสั้น กระชับ พร้อมใช้ 

เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ความท้าทายในการจัดการศึกษาและปรับหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ เพื่อ

รองรับบทบาทของห้องสมุดและสมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศยุค 4.0 ซึ่งนอกเหนือจากความรู้

พื้นฐานด้านบรรณารักษศาสตร์เพื่อการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบแล้ว จ าเป็นต้องมุ่งเน้นไปสู่

สารสนเทศศาสตร์ดิจิทัล ต้องมีความรู้และความช านาญในด้าน Data Science, Open Access, Open 

Data, Open Notebooks, Open Peer Review, Open Sources, Open Educational Resources, Data 

Mining, Scientific Social Networks, Citizen Science, E-Research, Scholarly Communication, 

Research Data Management และ Metadata โดยใช้ทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการและให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย

และสร้างสรรคน์วัตกรรม ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศสื่ออเิล็กทรอนิกส์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ 

 

 

 

 



1. E-book (หนังสืออเิล็กทรอนิกส์) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 E-Book ย่อมาจากค าว่า Electronic Book หมายถึงหนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูลที่สามารถอ่านเอกสารผ่านทางหน้า

จอคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ

เชื่อมโยงจุดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต์ต่าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ 

นอกจากนั้นหนังสอือิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถ

สั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้ อีกประการหนึ่งที่ส าคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สามารถปรับปรุงใหท้ันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลา่นีจ้ะไม่มใีนหนังสอืธรรมดาทั่วไป 

 

วิธีการใช้งาน E-Book 

 ลักษณะ E-Book คล้ายการเปิดอ่านหนังสือ คือการพลิกเปิดหน้าหนังสือไปที่ละหน้าส าหรับ

ข้อแนะน าเบือ้งตน้ มีดังนี้ 

 1. การเปิดโปรแกรมหนังสือ ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ DWB.exe รูปไอคอนสีน้ าเงิน หนังสือก็จะดีด

ขึน้มาเอง 

 2. การเปิดหน้าถัดไป น าเมาส์ไปวางบริเวณหน้าหนังสือด้านขวา แล้วท าการคลิกเมาส์(เมาส์

ซ้าย) 1 ครั้ง จะเป็นการพลิกเปิด หนังสือไปหนา้ถัดไป 

 3. การเปิดหน้าที่ผ่านมา น าเมาส์ไปวางบริเวณหน้าหนังสือด้านซ้าย แล้วท าการคลิกเมาส์

(เมาสซ์้าย) 1 ครั้งจะเป็นการพลิกเปิดหนังสือไปหนา้ที่ผ่านมา 

 4. การเปิดจากหน้าเน้ือหา (สารบัญ) เปิด e-Book ไปหน้าเนื้อหา (สารบัญ) จากนั้นท าการ

คลิกเมาส์(เมาส์ซ้าย) 1 ครั้ง ณต าแหน่งหัวข้อเนื้อหา ที่ผู้ใช้ต้องการ e-Book จะท าการพลิกหน้า ไปยัง

เนือ้หานั้นๆโดยทันที 

 5. การเชื่อมโยงไปเว็ปไซด์อื่น เมื่อเลื่อนเม้าส์ไปที่ข้อความลิงค์จะนูนขึ้นเป็นปุ่มขึ้นมาให้คลิก

ปุ่มที่มกีารเชื่อมโยงได้เลย 



 6. การปิดหนังสือ คลิกปุ่มลิง้ค์ close ด้านล่างขวาของหน้าหนังสือทุกหน้าหรือ น าเม้าส์ไปวาง

ที่บนหนา้หนังสือที่วา่ง ๆแล้วคลิกขวา ในกล่องข้อความเลือก exit  ก็จะออกจากโปรแกรมทันที 

 

2. ฐานวารสารอเิล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

               วารสารอิเล็กทรอนิกส์ คือ สื่อรูปแบบหนึ่งที่เผยแพร่เป็นฉบับต่อเนื่องมีก าหนดออกที่

แน่นอนและเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย รายงานความก้าวหน้าทางวิชาการ   กิจกรรมและผลงานใน

สาขาวิชาต่างๆ (Hatue, 2000) มีการจัดเก็บ บันทึกและเผยแพร่ในรูปของข้อมูลคอมพิวเตอร์และสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ (ผ่องพรรณ  แย้มแขไข, 2543) โดยสามารถสืบค้นข้อมูลและสั่งซื้อหรือบอกรับเป็น

สมาชิกได้จากฐานข้อมูลซีดี-รอม ฐานข้อมูลออนไลน์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สมร ตาระพันธ์ , 

2543)  นอกจากนั้น วารสารอิเล็กทรอนิกส์ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่

บันทึกด้วยระบบดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ เช่น  ซีดีรอม  แผ่นบันทึก  แถบบันทึก  หรือผ่านระบบ

อินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าถึงด้วยระบบออนไลน์ทางเวิลด์ไวด์เว็บหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การ

น าเสนอมีหลายลักษณะ เช่น โดยใช้ภาษาแอสกี (ASCII) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) หรือใช้รูปพีดีเอฟ 

(PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Tab player โปรแกรมอ่านหนังสือเสียงระบบ Daisy 

 

 

 

 

 

 

 

 Daisy eBook หรือหนังสือเสียงระบบ Daisy ซึ่งเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาให้

รองรับการเข้าถึง การอ่านของคนตาบอดได้สะดวกยิ่งกว่าการใช้สื่อเสียงเดิมๆ อย่าง เทปคลาสเซต 

(Cassette Tape) หรือแฟ้มเสียง MP3 เนื่องจากหนังสือเสียงระบบนี้ สามารถท าที่คั่น (Bookmark) และ

ควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกกว่า อย่างไรก็ดี การอ่านหนังสือเสียงระบบ Daisy จ าเป็นต้องอาศัย

ซอฟต์แวร์ช่วยอ่าน Tab Player เป็นผลงานพัฒนาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่สามารถน าใช้งานได้จริง รองรับการอ่าน

หนังสือเสียงระบบ Daisy ได้ทั้งแบบ 2.0 และ 2.02 สามารถค้นหาต าแหน่งของหนังสือได้จากข้อความ

เพียงบางส่วน สามารถท าที่กั้นหนังสือได้ 9 ต าแหน่งต่อหนึ่งเล่ม สามารถบันทึกย่อข้อความได้ทั้งแบบ

ภาพและแบบเสียง 

  

4. คอมพวิเตอร์ช่วยสอน CAI 

 
 

 

 

 

 

 CAI ย่อมาจากค าว่า COMPUTER-ASSISTED หรือ AIDED INSTRUCTIONคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

(CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์

ในการน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว 

และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงใน

หอ้งเรียนมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่ส าคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรยีน และกระตุ้นให้เกิด



ความต้องการที่ จะเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว 

ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ 

(FEEDBACK) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรยีนได้ตลอดเวลา 

 

5. WBI เว็บช่วยสอน(Web - Based Instruction) 

 

  

  

 

 

 
  

 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และอนิเทอร์เน็ตได้พัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้ก้าวมา

เป็นเครื่องมือชิ้นส าคัญที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอด

ความรู้ โดยพัฒนา CAI เดิมๆ ให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีเว็บ หรือ WBI 

(Web-based Instruction) ส่งผลให้การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้รับความนิยมอย่างสูง สามารถ

เผยแพร่ได้รวดเร็ว และกว้างไกลกว่าสื่อ CAI ด้วยประเด็นส าคัญได้แก่  

 1. คุณสมบัติของเอกสารเว็บที่สามารถน าเสนอข้อมูลได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

เสียง วีดิทัศน์ และสามารถสร้างจุดเชื่อมโยง (Links) ไปต าแหน่งต่างๆ ได้ตามความต้องการของ

ผูพ้ัฒนา  

 2.บริการต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน

ในระบบ 7 x 24 และไม่จ ากัดด้วยสถานที่การเรียนการสอนผ่านเว็บ ( Web base Instruction ) จึง

หมายถึง การรวมคุณสมบัติของสื่อหลายมิติ (Hypermedia) กับ คุณลักษณะของอินเตอร์เน็ตและเวิล์ด

ไวด์เว็บ มาออกแบบเป็นเว็บเพื่อการเรียนการสอน สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีลักษณะที่ผู้เรียนและผู้สอนมี 

ปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงถึงกัน 

 

 

 



6. การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning 

 

 
 

 

 

 

  

 ค าว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอด

เนือ้หานั้น กระท าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทรา

เน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะ

นี้ได้มีการน าเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม , การเรียน

การสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่าน

ดาวเทียม หรอื การเรียนด้วยวีดีโอผา่นออนไลน์ เป็นต้น 

 ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้ค าว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้

เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการ

จัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่

เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ หรือ จากแผ่นซีดี-รอม ก็ได้ 

และที่ส าคัญอีกส่วนคือ เนื้อหาต่างๆ ของ e-Learning สามารถน าเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

(Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) 

 ค าว่า e-Learning นั้นมีค าที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค าเช่น Distance Learning (การเรียน

ทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า CBT) online 

learning (การเรียนทางอนิเตอร์เนต) เป็นต้น ดังนั้น สรุปได้ว่า ความหมายของ e-Learning คือ รูปแบบ

ของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเลคทรอนิกส์ในการถ่ายทอด

เรื่องราว และเนื้อหา โดยสามารถมีสื่อในการน าเสนอบทเรียนได้ตั้งแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการ

สอนนั้นสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว หรอืการสอนแบบปฎิสัมพันธ์ได้ 

 

 

 

 

 



7. E-Training 

  

 

 

 

 

 

  

 E-Training หมายถึง กระบวนการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการจัดการ ฝึก

ทักษะ เพิ่มพูนสาระความรู้ ที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เข้าอบรมมีอิสระใน การ

เข้าศึกษา เรียนรู้ตามเวลา โอกาสที่ผู้ฝึกอบรมต้องการ โดยเนื้อหาขององค์ความรู้จะถูกออกแบบมา  

ให้ศึกษาเรียนรู้ได้โดยง่าย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยสื่อที่เป็นข้อความ รูปภาพ หรืออาจมี

เสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว               

           ในระบบ E-Training ผู้เข้าฝึกอบรมจะมีวิทยากรที่ปรึกษาประจ ารายวิชาคอยให้ค าปรึกษาใน

การอบรมตลอดหลักสูตร นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังสามารถติดต่อปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างกันได้เชน่เดียวกับการอบรมในหอ้งปกติ โดยอาศัยเครื่องมอืการตดิต่อสื่อสารที่ทันสมัย ส าหรับ

ทุกคนที่สามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ 

           จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า E-Training เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่อที่ไม่ใช่ตัวบุคคล

โดยตรง แต่เป็นเครื่องมือสื่อสารอิเล็คทรอนิคส์ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการฝึกโดยวิทยากร ซึ่งอาจ

ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้ ซึ่งอาจกล่าวถึงข้อดขีอง E-Training ได้ดังนี ้

     1. สามารถควบคุมล าดับในของการเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     2. สามารถประเมินผลได้อย่างตรงไปตรงมา 

     3. ผูร้ับการอบรมสามารถเข้าเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

     4. E - Training จะสามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองได้อย่างทั่วถึง 

     5. ผูร้ับการอบรม ซึ่งจะต้องค้นคว้า ฝกึทักษะด้วยตนเอง เป็นหลัก 

     6. ประหยัดเวลาและงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 



8. Artificial intelligence (AI) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงเคยได้ยินชื่อของ Artificial intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่

สามารถสื่อสารและโต้ตอบกับมนุษย์ได้ผ่านนวนิยาย หรือภาพยนตร์ sci-fi มาไม่มากก็น้อย แต่เชื่อ

หรือไม่ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถน ามาใช้งานได้จริงในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น Siri หนึ่งใน

ปัญญาประดิษฐ์บนสมาร์ทโฟนของบริษัท apple ที่พัฒนามาเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน 

แตห่ากพูดถึงความสามารถของ AI ในแงข่องการจัดการการศึกษาแบบมีสว่นร่วม 

 

9. Virtual reality (VR) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 ลองจินตนาการถึงการได้เข้าไปโลดแล่นอยู่บนดวงดาวต่างๆ ในอวกาศ ใต้พื้นมหาสมุทร หรือ

ในโลกดึกด าบรรพ์ยุคไดโนเสาร ์ทั้งหมดนีส้ามารถเป็นจริงได้ ด้วย Virtual reality (VR) เทคโนโลยีที่ช่วย

สร้างโลกเสมือน เป็นการจ าลองสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ให้สมจริง และสามารถตอบสนองกับประสาท

สัมผัสของผู้ใชง้านได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสียง หรือการสัมผัส ผ่านอุปกรณ์ชิ้นส าคัญอย่างแว่นตา VR ซึ่ง

ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการเกม ภาพยนตร์ และการโฆษณา เพราะช่ว ยให้ผู้ใช้ได้เข้าถึง

ประสบการณท์ี่แปลกใหม่ และน่าตื่นตาตื่นใจ 



นอกจากนี้ VR ยังมีประโยชน์ในด้านการประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการ

เรียนรู้ของคนในปัจจุบันที่ไม่ชอบการเรียนแบบเป็นล าดับหรือ sequence แต่ชอบการเรียนรู้อย่างอิสระ 

บวกกับการออกแบบบทเรียนในรูปแบบของเกมจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่าง

เป็นระบบ เพื่อที่จะเอาชนะเงื่อนไขของบทเรียนหรอืเกมนัน้ ๆ 

 

10. Augmented reality (AR) 

 

 

 

 

 

 

 

 ความแตกต่างระหว่าง VR กับ AR ก็คือ VR นั้นเป็นการจ าลองสภาพแวดล้อมทุกอย่างขึ้นมา

ใหม่ และพาผู้ใช้เข้าไปสัมผัสประสบการณ์ในโลกเสมือน ในขณะที่ AR จะเป็นการผสมผสานระหว่าง

สภาพแวดล้อมเดิมที่มีอยู่จริง กับวัตถุเสมือนที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยประมวลผลจาก marker หรือ GPS 

หนึ่งในปรากฎการณ์ระดับโลกที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับเทคโนโลยี Augmented reality หรือ 

AR คงหนไีม่พ้น Pokemon Go เกมที่สร้างภาพของตัวละครขึ้นมา บนฉากหลังที่เป็นสภาพแวดล้อมจริง 

ทุกวันนี้มีการน าเทคโนโลยี AR มาใช้งานทางด้านการศึกษาอย่างแพร่หลาย ดังจะเห็นได้จากหนังสือ

หรอืสื่อการสอนในยุคใหมท่ี่มกีารสอดแทรกเทคโนโลยีของ AR เข้ามา เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดความสนใจและ

มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน หรือใช้ในงานห้องสมุดมีการน า Augmented Reality มา

ประยุกต์ใช้ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด การใช้ตรวจสอบหนังสือภายในช้ัน

หนังสือ หรือบริการแนะน าหนังสือใหม่ของห้องสมุดนอกจากนี้ AR ยังสามารถเข้าถึงกลุ่มคนทั่วไปได้

ง่าย เพราะสามารถประมวลผลผ่าน tablet หรือ smartphone ส่วนตัวได้ ไม่จ าเป็นต้องซื้ออุปกรณ์

เฉพาะตัวในราคาแพงเหมอืน VR 

 

 

 



 11. เทคโนโลยี Smart Card เป็นบัตรพลาสติกที่มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต ภายในบรรจุด้วย

ชิพไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor Chip) ที่มีขนาดเล็กท าให้มีคุณสมบัติด้านการบันทึกข้อมูลได้

เป็นจ านวนมาก เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและในอุปกรณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งมี

ความสามารถในด้านการรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน และการท างานหลายๆ อย่างด้วยแอพ

พลิเคชันที่แตกต่างกันบนบัตรใบเดียวกัน เชน่ ส าหรับห้องสมุด บัตรประชาชน ปัจจุบันเป็น Smart Card 

อาจจะน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการบริการ โดยการใช้ข้อมูลจาก chip ที่อยู่บนบัตร มีการพัฒนาระบบ

เพื่อบันทึกข้อมูลและภาพตามหน้าบัตรโดยไม่ต้องถ่ายเอกสาร การดึงภาพถ่ายสมาชิกประเภท

บุคคลภายนอกมาประกอบในการแสดงผลต่างๆ เมื่อสมาชิกมาติดต่อห้องสมุด  สามารถลดเวลาการ

ป้อนข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร เครื่องอ่านบัตร Smart Card รองรับ Protocol PC/SC โปรแกรมส าหรับ

ท างานรว่มกับเครื่องอา่นบัตร API  ส าหรับเชื่อมโยงกับ ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ เป็นต้น 

 

 12. เทคโนโลยี Cloud ไม่ต้องรู้ว่าตัวเครื่องอยู่ที่ไหน รู้แต่แหล่งที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล  เมื่อ

ต้องการเข้าถึงสามารถเข้าจากที่ไหนก็ได้ เพื่อการให้บริการ application  เพื่อให้บริการที่เก็บข้อมูล ใช้

งบประมาณน้อยมีการให้บริการฟรีจากหลายแหล่งบริการ  เหมาะกับหน่วยงานที่คลาดแคลาน

บุคลากรในการดูแลรักษาระบบ  ตอ้งการประหยัดไฟฟ้า และค่าดูแลรักษาระบบ 

  

 13. เทคโนโลยี Image Recognition เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ระบบจดจ าใบหน้า 

หมายถึง การน าภาพมาประมวลผลหรือคิดค านวณด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราต้องการทั้ง

ในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีขั้นตอนต่างๆ ที่ส าคัญ คือ การท าให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้น การ

ก าจัดสัญญาณรบกวนออกจากภาพ การแบ่งส่วนของวัตถุที่เราสนใจออกมาจากภาพ เพื่อน าภาพวัตถุ

ที่ได้ไปวิเคราะหห์าข้อมูลเชิงปริมาณ เชน่ ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเคลื่อนของวัตถุในภาพ จากนั้น

เราสามารถน าข้อมูลเชิงปริมาณเหล่านี้ไปวิเคราะห์ และสร้างเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้าน

ต่างๆ เช่น ระบบรู้จ าลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบว่าภาพลายนิ้วมือที่มีอยู่นั้นเป็นของผู้ใด สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในห้องสมุดเกี่ยวกับการจดจ าผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด มีข้อดีคือไม่ต้องใช้บัตรใดๆ บันทึก

การเข้าออกได้จากภาพใบหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการป้องปรามการขโมยของในห้องสมุด เตือนให้

เจ้าหนา้ที่ทราบเมื่อบุคคลที่ระบุเข้าหอ้งสมุด เป็นต้น 

 

 

 

 

 



 14. เทคโนโลยี SIP2 เพื่อการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ยืมคืนด้วยตนเอง ย่อมาจาก Standard 

Interchange Protocol v.2 เป็นโปรโตรคอลมาตรฐานสากล ท าหน้าที่ติดต่อและเชื่อมต่อการท างาน

ระหว่างระบบห้องสมุดอัจฉริยะและระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีโปรโตคอล SIP2 เข้าด้วยกัน โดยไม่

สร้างฐานข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายส าหรับ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับวงการห้องสมุดก าหนดมาตรฐานโดยบริษัท 3M  เป็นกลไกที่ใช้ส าหรับการ

สื่อสารระหว่างระบบบริการด้วยตนเอง และ ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิก และ

รายการยืม  ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม  Version 2 นิยมแพรห่ลาย ปัจจุบันเป็น Version 3 

 

 15. เทคโนโลยี IOT หรือ Internet of Thing เป็นแนวความคิดของ Kevin Ashton ที่เกิดขึ้นจาก 

โครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเตอร์เน็ตได้ ซึ่งการเชื่อมต่อเหล่านั้นเองก็เลยมาเป็น

แนวคิดที่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นก็ย่อมสามารถสื่อสารกันได้ด้วยเช่นกันโดยอาศัยตัว Sensor ในการสื่อสาร

ถึงกัน แปลว่านอกจาก Smart devices ต่างๆ จะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้แล้วมันยังสามารถเชื่อมต่อไป

ยังอุปกรณ์ตัวอื่นได้ด้วยโดยมีการนิยามว่าเป็น “internet-like” หรือ อุปกณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถ

สื่อสารพูดคุยกันเองได้ ซึ่งศัพท์ค าว่า “Things” แทนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นั่นเอง 

จงึน าไปสู่แนวคิดในงานหอ้งสมุดที่ว่า สิ่งของต่างๆ ในห้องสมุด เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ท างานภายใต้ภารกิจของหอ้งสมุด 

 

สรุป  

 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นสังคมที่อยู่บนพืน้ฐานของความรู้

และเทคโนโลยีและเป็นปัจจัยหนึ่งที่มคีวามส าคัญต่อการด ารงชีวิต กระบวนการคิด และพฤติกรรมของ

คนในสังคม สารสนเทศและความรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาและมีจ านวนมากมายเข้าถึงได้ง่าย

และรวดเร็ว เพื่อรองรับบทบาทของห้องสมุดและสมรรถนะของนักวิชาชีพสารสนเทศยุค 4.0 ซึ่ง

นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานด้านบรรณารักษศาสตร์เพื่อการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบแล้ว 

จ าเป็นต้องมุ่งเน้นไปสู่สารสนเทศศาสตร์ดิจิทัล โดยใช้ทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการและให้บริการสารสนเทศเพื่อ

สนับสนุนการวิจัยและสรา้งสรรค์นวัตกรรม ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคไทยแลนด์ 

4.0 ได้แก่ E-book (หนังสืออเิล็กทรอนิกส์), ฐานวารสารอิเล็กทรอนิกส์, Artificial intelligence (AI) 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning , Augmented reality เป็นต้น 

  

 



บทสัมภาษณ์อาจารย์ในโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ใน

หัวข้อเรื่อง ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  

  1. ทรัพยากรสานสนเทศในยุค Thailand 4.0 มีอะไรบ้าง 

   อยู่ในรูปแบบสื่ออเิล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เป็นการพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ ให้มีความหลากหลาย การบริการแบบออนไลน์ 

  2. รูปแบบทรัพยากรสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 เป็นอย่างไร 

   เป็นรูปแบบที่ เน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้น เช่น การพัฒนา

ทรัพยากรที่อยู่ในรูปแบบของ Appication เพื่อรองรับการบริการผ่านโมบายแอปต่างๆ การพัฒนาสื่อให้

หลากหลาย รวมไปถึงการน าข้อมูลใหอ้ยู่ในรูปแบบดิจติอล และในรูปแบบของ metadata 

  3. ทรัพยากรสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 มีความส าคัญกับห้องสมุด และมี

ทรัพยากรที่น่าสนใจในอนาคต 

  จะเป็นรูปแบบของวิชวลมิเดีย เป้นสื่อที่มีความทันสมัยเพิ่มมากขึ้น อาจจะปราศจาก

กระดา ทุกอย่างจะจัดเก็บไว้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดการในรูปแบบของคลังข้อมูล การ

ให้บริการในลักษณะของ Mooc 
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 อาจารย์ อนุชา พวงผกา  ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า  ทรัพยากรจะอยู่ในรูปแบบดิจิตอล จะต้อง

ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่จ ากัดข้อมูล ทรัพยากรที่ดีจะต้องส่งให้ผู้ใช้ถึงมือการก าจัดการดาวน์

โหลดในอนาคต การขออนุญาตการสอบถามทรัพยากรในรูปแบบรูปภาพซีดี เอกสารอีบุ๊ค อินเทอร์เรส

โดยเป็นไฟล์ PDF แสดงความเป็นสามมิติการตอบสนองของภาพจอทัชสกรีน เพื่อตอบโจทย์ในอนาคต 

รูปแบบเออาร์เป็นวิธีเขียนสามมิติไม่ต้องค านึงว่าผู้ใช้จะเข้าถึงได้มากน้อยเพียงใดเปรียบเสมือน 

เทคโนโลยีสามมิติสามารถมองเห็นสมาชิกได้จริงโดย ทรัพยากรสามารถวิ่งเข้าหาตัวบุคคลได้สามารถ

เข้าถึงได้งา่ย 
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