เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร
โดย สํานักหอสมุด
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
โดย ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และ
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มาของปัญหา
หนังสือด้านการเกษตร เป็นหนังสือที่จัดหาและรวบรวมให้ครบถ้วนค่อนข้างยาก เนื่องจากหนังสือ
ด้านการเกษตรเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีวางจําหน่ายทั่วไป และส่วนใหญ่ถูกจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดยหน่วยงาน
หรือจัดพิมพ์เพื่อจําหน่ายเป็นการเฉพาะกิจ เมื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวหมดลง มักจะไม่มีการจัดพิมพ์เพิ่ม
จึงทําให้ยากต่อการติดตาม องค์ความรู้ที่อยู่ในหนังสือจํานวนมากสูญหายไปพร้อมกับการเสื่อมสภาพของ
สิ่งพิมพ์ตามกาลเวลาที่ผ่านไป การเข้าถึงหรือค้นหาและใช้บริการหนังสือในรูปของสิ่งพิมพ์จะมีข้อจํากัดหลาย
อย่าง เช่น ต้องเดินทางไปยังแหล่งจัดเก็บหนังสือซึ่งเสียเวลาและเสียค่าเดินทาง หรือการไม่พบหนังสือที่
ต้อ งการบนชั้ น หนัง สื อถู ก ยื ม ไปแล้ ว หรือ ยั งไม่ มาคื นตามกําหนด หนังสื อสูญ หายหรือชํ า รุด มีก ารจํากั ด
ระยะเวลาในการยืมใช้ เป็นต้น ข้อจํากัดดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ของผู้ใช้บริการ
การให้บริการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งความ
ต้องการความรู้ของผู้ใช้บริการ ทั้งที่เป็น อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักเรียน เกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ต่างมี
ความต้องการที่สอดคล้องกันคือ ต้องการบริการความรู้ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก มีความถูกต้องและทันสมัย และ
ต้องการความรู้ที่มีความสมบูรณ์ในรูปเอกสารฉบับเต็ม ไม่ใช่เฉพาะรายการบรรณานุกรม หรือบทคัดย่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทสําคัญในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะได้รับความ
นิยมมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นสื่อความรู้ที่มีความสมบูรณ์ในตัว มีต้นทุนการผลิตต่ํา ใช้เวลาในการ
ผลิตสั้นและสามารถเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ การพัฒนาหนังสือด้านการเกษตรให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งใน
การอนุรักษ์องค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัย ส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเก็บรักษาองค์ความรู้ด้านการเกษตรมิให้สูญ
หาย ทั้งยังให้บริการในรูปแบบที่ทันสมัย ใช้งานได้สะดวก สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ช่วยลด
ขั้นตอน ลดข้อจํากัด และแก้ปัญหาการให้บริการความรู้ที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์
สํานักหอสมุด โดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือ
ด้ า นการเกษตร จึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นการเกษตร เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการดําเนินงานร่วมกับสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
หน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่
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ผลงานเพื่อให้เป็นคลังความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน ของโครงการลูกพระดาบส มูลนิธิพระดาบสในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตร รวมทั้งเกษตรกร และ
ผู้สนใจทั่วไป และเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานของ
การเกษตรไทย ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒนาหนังสื ออิ เล็ กทรอนิกส์ ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ ความรู้ผ่า น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. เพื่อสร้างฐานความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน ในสาขาการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ใน
โครงการพระดาบส และสถาบันการศึกษาต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
แผนและผลการดําเนินงาน
แผนและผลการดําเนินงานในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
• ระยะที่ 1 ดําเนินการในปี 2552 ศึกษาและพัฒนาต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ทดสอบการให้บริการ จํานวน 9 เล่ม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
• ระยะที่ 2 ดําเนินการในปี 2553 ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนําออกให้บริการ จํานวน
รวม 99 เล่ม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
• ระยะที่ 3 ดําเนินการในปี 2554 ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงระบบการ
ให้บริการจํานวน 900 เล่ม รวมเป็น 999 เล่ม เปิดให้บริการในเดือน ธันวาคม 2554
• ระยะที่ 4 ดําเนินการต่อเนื่องไปทุกปี เพื่อรวบรวมหนังสือด้านการเกษตรของประเทศและ
ผลิตให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ บริการอย่างต่อเนื่อง
การลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
กระบวนการในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะมี ค วามแตกต่ า งจาก
กระบวนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ ที่ เ ป็ น ฉบั บ พิ ม พ์ ห ลายประการ โดยการให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถลดขั้นตอนและกระบวนงานได้หลายขั้นตอน ดังนี้
ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนงานการจัดเตรียมและการให้บริการ
หนังสือด้านการเกษตรฉบับพิมพ์ และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนและกระบวนการ
ทํางาน
การจัดซื้อ/จัดหา

การให้บริการหนังสือฉบับพิมพ์

การให้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อ จัดเตรียมเอกสาร การเบิกจ่าย ตรวจ ติดต่อขอลิขสิทธิ์การเผยแพร่
รับ การดําเนินการทางการเงิน และพัสดุ
และขอสําเนาต้นฉบับ
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ขั้นตอนและกระบวนการ
ทํางาน
การลงทะเบียนและบันทึก
ข้อมูล
การวิเคราะห์เลขหมู่
เตรียมตัวเล่ม

จัดชั้นหนังสือและขยายชั้น
ตรวจชั้นหนังสือ
ทําความสะอาดหนังสือ
บริการ ยืม-คืน
ค่าปรับ
ติดตามทวงหนังสือ
สํารวจหนังสือ

จัดหาหนังสือทดแทน
ซ่อมหนังสือ
การรักษาความปลอดภัย

การให้บริการหนังสือฉบับพิมพ์
ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิเคราะห์เลขหมู่
ห่อปก ติดสันหนังสือ ติดบัตรยืม
ประทับตรา

ขนย้ายหนังสือขึ้นชั้น จัดเรียงหนังสือ
ตามลําดับอักษร ขยายชั้น เมื่อมีหนังสือเพิ่ม
ตรวจสอบการเรียงหนังสือ
ปัดฝุ่น เช็ดหนังสือและชั้นวาง
ยืม และรับคืนหนังสือ
รับชําระค่าปรับ ออกใบเสร็จ ตรวจนับเงิน
ตรวจสอบและส่งเงินเขาคลัง
ทวงหนังสือ ทางจดหมาย อีเมล์
ปิดชั้น สํารวจหนังสือสูญหาย

การให้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
บันทึกข้อมูลเพื่อการสืบค้น
แบ่งหมวดหมู่ในระบบบริการ
จัดเตรียมไฟล์ ตรวจความถูก
ต้อง และแปลงเป็นไฟล์
eBook นําเข้าระบบ ออก
ให้บริการได้ทนั ที
-

ตรวจสอบสภาพเครื่องแม่ข่าย
และระบบบริการ บํารุงรักษา
อุปกรณ์
จัดซื้อ/ขอสําเนา หนังสือที่เสื่อมสภาพ หรือ สูญหาย
เข้าปกใหม่ ซ่อมสัน/ติดสันใหม่ซ่อมตัวเล่มที่ ชํารุด
ติดแถบแม่เหล็ก และ RFID ป้องกันหนังสือ ติดตั้งระบบรักษาความ
สูญหาย ติดตั้งประตูตรวจจับหนังสือหาย ปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย
และมีเจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือที่ไม่ผ่านการ
ยืม

การลดปัญหาการทํางานและการให้บริการ
การพัฒนาหนังสือด้านการเกษตรของประเทศไทยให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแนวทางหนึ่งใน
แก้ปัญหาการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการใช้บริการหนังสือด้าน
การเกษตรของผู้ใช้บริการ ดังนี้
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ปัญหาการใช้บริการเดิม
หนั ง สื อ บางเล่ ม หาในห้ อ งสมุ ด ไม่ ไ ด้ หรื อ มี แ ต่ ง ด
ให้ บ ริ ก าร เช่ น หนั ง สื อ เก่ า หรื อ หนั ง สื อ หายาก
เพราะหนังสือหมดสภาพ
เสียเวลาเดินทางมาห้องสมุด และต้องใช้ตามเวลา
เปิด-ปิด บริการ
ไม่ได้ใช้หนังสือที่ต้องการในทันที เพราะหนังสือมีคน
อื่นยืมไป ต้องจองใช้ ครบกําหนดบางทีก็ไม่มาคืน
ค้นหนังสือในระบบเจอ บอกว่าอยู่บนชั้น แต่ไปหา
แล้วไม่พบ
ยืมหนั งสื อไป แต่ มาคืนตามกํ าหนดไม่ ได้ ต้องเสีย
ค่าปรับ
ยืมหนังสือไป แล้วทําหาย หรือทําหนังสือเสียหาย
ต้องชดใช้
หนังสือบางเล่มตัวเล็ก อ่านไม่สะดวก
ไม่มีหรือไม่สะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ต

บริการใหม่ (บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
สามารถให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ ที่ ห ยุ ด การจั ด พิ ม พ์ ไ ปแล้ ว
รวมทั้งหนั งสื อหายาก และหนั งสื อด้ านการเกษตรที่
เป็นองค์ความรู้ของประเทศไทย ที่ไม่สามารถหาซื้อได้
ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผู้ใช้หลายคนสามารถเปิดหนังสือเล่มเดียวพร้อมกันได้
โดยไม่ต้องจองและไม่ต้องรอยืมหนังสือ
พบทุกเล่มที่มีปรากฏในระบบ ค้นหาง่าย
ไม่มีค่าปรับ อ่านนานแค่ไหนก็ได้
หนังสือไม่เสียหายหรือสูญหาย เนื่องจากเก็บรักษาไว้
ในเครื่องแม่ข่ายซึ่งมีระบบสํารองข้อมูลป้องกันการสูญ
หาย
อ่านหนังสือได้เสมือนหนึ่งอ่านจากหนังสือจริง ขยาย
ภาพและอักษรได้ตามต้องการ
อ่านหนังสือแบบออฟไลน์ได้จากแผ่น DVD หรือสื่อ
อื่นๆ

การลดระยะเวลาการใช้บริการ
จากการทดสอบนับเวลาการสืบค้นข้อมูลจนถึงการเข้าถึงตัวเล่มหนังสือทั้งหมดจํานวน 99 เล่ม โดย
พิจารณาจากระยะเวลาในการค้นหาและเข้าถึงหนังสือ เปรียบเทียบระหว่างการใช้บริการผ่านระบบบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร กับ การใช้บริการผ่านระบบบริการปกติของห้องสมุดโดยสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติและไปหาหนังสือบนชั้นหนังสือ พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาและการเข้าถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉลี่ย 0.21 นาที ในขณะที่ระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาและการเข้าถึงหนังสือตาม
ระบบปกติ โดยเฉลี่ย 4.27 นาที ความเร็วในการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีค่าเฉลี่ยเร็วกว่าการเข้าถึง
หนังสือตามระบบปกติ ถึง 20 เท่า นอกจากนี้ ยังได้ข้อสรุปว่า ในการสืบค้นหนังสือจํานวน 99 เล่ม ผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นหนังสือพบเพียง 70 เล่ม สืบค้นไม่พบ
จํานวน 29 เล่ม ซึ่งหมายความว่า หนังสือจํานวน 29 เล่ม ไม่มีในสํานักหอสมุดหรือห้องสมุดเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากต้องการใช้หนังสือดังกล่าว จะต้องไปทําการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นๆ และหากพบก็จะต้องทําการยืมระหว่างห้องสมุด หรือขอถ่ายเอกสารระหว่าง
ห้องสมุด ซึ่งใช้เวลาโดยเฉลี่ย 2 ถึง 4 สัปดาห์
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เมื่อเปรียบเทียบโอกาสในการพบหนังสือระหว่างการใช้บริการผ่านระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเกษตร กับการใช้บริการผ่านระบบบริการปกติของห้องสมุด พบว่า โอกาสในการพบหนังสือในระบบ
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ คือพบหนังสือทุกเล่มในระบบและเปิดอ่านได้ทันที
ในขณะที่การสืบค้นและหาหนังสือจากบนชั้นหนังสือตามระบบปกติ แม้ว่าจะค้นข้อมูลในระบบพบ แต่ก็ไม่พบ
หนังสือบนชั้นหรือไม่สามารถเข้าถึงหนังสือตามที่ต้องการ เป็นจํานวน 42 เล่ม หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของ
จํานวนหนังสือทั้งหมดที่สืบค้นได้
จากการทดสอบและตรวจนับเวลาในการเข้าถึงหนังสือระหว่างระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และระบบบริ ก ารหนั ง สื อ ตามปกติ ข องห้ อ งสมุ ด สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ระบบบริ ก ารหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สามารถให้บริการที่รวดเร็วกว่า และมีโอกาสพบหนังสือทุกเล่มตามรายการ มากกว่าระบบปกติ
การลดภาระภาคประชาชน
การให้บริการหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดภาระของผู้ใช้บริการได้หลายประการ ดังนี้
1. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปห้องสมุด
2. ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปค้นหาและยืมหนังสือ
3. ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการ
4. ไม่ต้องทําการจองหนังสือ
5. ประหยัดเวลาในการค้นหาและเข้าถึงหนังสือ
6. ไม่ต้องยืม-คืนหนังสือ
7. ใช้งานง่าย ไม่จํากัดครั้งหรือระยะเวลาในการใช้
8. ไม่จํากัดสถานที่ในการใช้บริการ
การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ดําเนินการอยู่บนพื้นฐานความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยทําการสํารวจความต้องการ และประเมินผลการให้บริการเป็นระยะ ทั้งการประเมินผลจาก
ผู้ใช้บริการทั่วไป และผูใ้ ช้ที่เข้ารับการอบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนําผลมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องดับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังตัวอย่างการปรับปรุง ต่อไปนี้
1. การผลิต eBook 9 เล่ม ในปีที่ 1 (พ.ศ.2552)
• แสดง full text เป็นไฟล์ PDF
• แสดงชื่อหนังสือเป็นรายชื่อตามตัวอักษร
2. พัฒนาปรับปรุงการผลิต eBook 99 เล่ม ในปีที่ 2 (พ.ศ.2553)
• แสดง full text เป็นหนังสือเสมือนจริง พลิกหน้าไปมาได้เป็น flipping book
• แสดงชื่อหนังสือบนชั้นหนังสือเสมือนจริง เลือกหยิบ eBook ได้จากชั้นเสมือน
3. พัฒนาปรับปรุงการผลิต eBook 999 เล่ม ในปีที่ 3 (พ.ศ.2554)
• แสดงหนังสือได้ตามหมวด เช่น หมวดพืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ
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• สืบค้นหนังสือ ได้หลากหลายรูปแบบ
• ขยายภาพและอักษรได้ชัดเจนขึ้น ปรับระดับการย่อขยายได้ตามต้องการ
เอกลักษณ์ของผลงาน
1. เป็นต้นแบบระบบบริการ eBook ด้านการเกษตร ระบบแรกของประเทศไทย
2. เป็นคลังหนังสือด้านการเกษตรของประเทศไทย และเป็นแหล่งอนุรักษ์ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
การเกษตรของประเทศ
3. เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร ที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ใน
การให้บริการ
4. เป็ น งานความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการเกษตรที่ เ ข้ ม แข็ ง ภายใต้ เ ครื อ ข่ า ย
สารสนเทศเกษตรไทย จํานวน 18 หน่วยงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร และสํานักพิมพ์ที่
เกี่ยวข้อง
5. ความมีส่วนร่วมของผู้ดําเนินงาน ทั้งผู้ที่เป็นคณะทํางาน อาสาสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้ทุนสนับสนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมูลนิธิสวิตา
6. การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม โดยได้ทําการขอลิขสิทธิ์จากเจ้าของผลงานเพื่อการ
เผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์ และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง
7. มีการส่งเสริมการกระจายความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน โดยสํานักหอสมุด ได้
จั ด การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี เทคนิ ค การผลิ ต หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการจั ด รายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย
8. มีการขยายผลการพัฒนาบริการความรู้สู่ห้องสมุดอื่นๆ และสู่การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขา
อื่นๆ โดยขยายผลสู่โครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ผ่านเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 7 หน่วยงาน รวมทั้งการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในสาขาอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขยายความร่วมมือการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สู่โครงการต่างๆและห้องสมุดเครือข่ายอื่นๆ
9. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
• การเพิ่มมูลค่าให้กับระบบบริการเดิม โดยการเชื่อมโยงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรกับ
ระบบห้องสมุดจินดามณี ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส (Open source) ที่ให้บริการอยู่ใน
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ให้สามารถค้นหาและเปิดอ่านหนังสือได้ทันที
• ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประหยัดทรัพยากรบุคคลในการจัดเตรียมหนังสือและการบริการ
• ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อและประหยัดทรัพยากรในการดําเนินการจัดเตรียมหนังสือ
• ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือ
• ลดปัญหาและข้อจํากัดเดิมของการให้บริการในรูปสิ่งพิมพ์ เช่น ข้อจํากัดเรื่องสถานที่จัดเก็บ
หนังสือ จํานวนหนังสือมีจํากัดในขณะที่ผู้ใช้บริการหลายคนต้องการใช้หนังสือเล่มเดียวกันในเวลาเดียวกัน ลด
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ปัญหาเรื่องข้อจํากัดของเวลาการเปิดบริการ ลดปัญหาเรื่องหนังสือและสิ่งพิมพ์เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ลด
ปัญหาเรื่องการหาหนังสือที่ต้องการบนชั้นหนังสือไม่พบ และลดปัญหาการสูญหายของหนังสือ
• ลดภาระภาคประชาชน ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงความรู้ได้ทันที
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เป็นระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การเกษตรระบบแรกของประเทศ ที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากหลากหลาย
แหล่งความรู้ และมีความครอบคลุมในทุกสาขาวิชาด้านการเกษตร และเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานด้าน
การเกษตรจํานวนมากและเจ้าของผลงาน ร่วมใจกันรวบรวมภูมิปัญญาและสร้างคลังความรู้ด้านการเกษตร
ให้กับประเทศ เพื่อให้เป็นฐานความรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการผลิตด้านการเกษตร โดยคลัง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น จะได้ใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนกาเรียน การสอน ของมูลนิธิพระดาบส ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งการเรียน การสอน และการวิจัยในสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้ง
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป การสร้างฐานความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ จึงเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ควรจะให้ความสําคัญ และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสั่งสม
ความรู้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อเป็นฐานความรู้ให้ประเทศสามารถพัฒนาไปได้ในยุคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร จะเป็นทั้งคลังความรู้เพื่อการศึกษา และเป็นทั้งแหล่ง
อนุรักษ์องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่มีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานของการเกษตร
ไทย ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต จึงควรมุ่งเน้นถึงการขยายผลและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้ง
ในด้ า นเนื้ อ หาและการนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ การพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การสร้ า งฐานความรู้ ใ น
ระดับประเทศ มีแนวทางโดยสรุป ดังนี้
1. ขยายขอบเขตเนื้อหาความรู้ด้านการเกษตร โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในทุกองค์กร
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าของผลงาน ในการให้สิทธิเผยแพร่ความรู้และร่วมกันจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้
มีปริมาณมากขึ้น และมีเนื้อหาที่หลากหลาย ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
2. ขยายฐานความรู้สู่สาขาอื่น นอกเหนือจากสาขาเกษตร โดยการเผยแพร่แนวคิด และถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานที่สนใจ นําไปขยายฐานการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในสาขาอื่นๆ
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดเตรียมฐานความรู้เพื่ อ
รองรับการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีเนื้อหาความรู้ของ
ประเทศไทยให้บริการเยาวชนและคนไทย ผ่านระบบการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในลักษณะออนไลน์
และออฟไลน์ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ภาษาไทยที่เป็นฐานความรู้ของคนไทย ซึ่งยากที่จะจัดหาหรือ
จัดซื้อได้จากที่ใดในโลก นอกเหนือจากหนังสือและแหล่งความรู้จากต่างประเทศ ที่สามารถหาได้หรือซื้อได้ถ้ามี
งบประมาณเพียงพอ
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4. พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็น
แหล่งความรู้ที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบแหล่งการ
ให้บริการ
6. ให้ความรู้และทําความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ รวมถึงเรื่องของสิทธิในการเผยแพร่ความรู้ ให้เจ้าของ
ผลงานได้รับทราบ เพื่อการสร้างเจตนคติอันดี ในการให้สิทธิเผยแพร่ผลงานสู่สังคม
7. ความสนับสนุนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นฐานความรู้ของประเทศไทย โดยขอ
ความสนับสนุนในระดับนโยบาย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาฐานความรู้ภูมิปัญญาไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย
การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการเกษตร
การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เป็นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
ความรู้ได้ทันที ด้วยการให้บริการใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบดี วี ดี สํ า หรั บ ประชาชนที่ เ ข้ า ไม่ ถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ ไม่ ส ะดวกในการใช้
อินเตอร์เน็ต
2. ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ One Stop Service ที่เว็บไซด์
http://ag-ebook.lib.ku.ac.th
การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการเกษตร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต http://agebook.lib.ku.ac.th
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