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บทคัดย่อ
ควำมรู้คือสิ่งที่สั่งสมมำจำกกำรศึกษำเล่ำเรียน กำรค้นคว้ำหรือประสบกำรณ์ รวมทั้ง
ควำมสำมำรถเชิงปฏิบัติและทักษะ ควำมเข้ำใจหรือสำรสนเทศที่ได้รับมำจำกประสบกำรณ์ สิ่งที่ได้รับ
มำจำกกำรได้ยิน ได้ฟัง กำรคิดหรือปฏิบัติ องค์วิชำในแต่ละสำขำ (พจนำนุกรมฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542) กำรสำรวจองค์กรในต่ำงประเทศพบว่ำ ควำมรู้ส่วนใหญ่กระจำยอยู่ใน
บุคลำกร คือ 42% รองลงมำอยู่ในเอกสำร (กระดำษ) 26% อยู่ในเอกสำร (อิเล็กทรอนิกส์) 20% และ
อยู่ในระบบฐำนข้อมูล ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต 12% ส่วนในประเทศไทยพบว่ำ ควำมรู้จะอยู่ใน
บุคลำกรถึง 70-80% เพรำะกำรบันทึกในเอกสำรและระบบสำรสนเทศยังไม่แพร่หลำยเท่ำกับ
ต่ำงประเทศ กำรจัดกำรควำมรู้จึงให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรควำมรู้ในตัวคน (Tacit knowledge)
มำกที่สุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ตระหนักถึงกำรสร้ำงสรรค์ศำสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศที่ยั่งยืน โดยให้ควำมสำคัญของงำนวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ โดยมีนโยบำยส่งเสริม
สนับสนุนให้คณำจำรย์ นิสิต และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ผลิตผลงำนวิจัย ผลงำนสร้ำงสรรค์ และ
นวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมไปถึงกำรสนับสนุนกำรวิจัยต่อยอดร่วมกัน โดยมีสำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนสนับสนุน ที่รวบรวมองค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดเก็บ
และเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะชน ได้เล็งเห็นว่ำองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำร
ทำงำน งำนวิจัย กำรพัฒนำนวัตกรรม กำรสร้ำงผลงำน กำรเรียนและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมประกวด
ต่ำง ๆ จำกกำรลงมือปฏิบัติและลองผิดลองถูกของอำจำรย์ นิสิต และศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์มีคุณค่ำอย่ำงยิ่ง โดยสำนักหอสมุดได้นำควำมรู้จำกบุคคลต่ำง ๆ เหล่ำนี้มำ
ถอดบทเรียนโดยกำรสกัด กลั่นข้อมูลจำกประสบกำรณ์ปฏิบัติที่ผ่ำนมำ เพื่อนำมำร้อยเรียงให้เกิดเป็น
ชุดควำมรู้เพื่อนำไปพัฒนำต่อและเป็นต้นทุนทำงปัญญำขององค์กรซึ่งควำมรู้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชำติโดยถ่ำยทอดควำมรู้ดังกล่ำวสู่สำธำรณะชนด้วยรูปแบบกำรใช้เทคโนโลยี Social Media
เช่น Facebook LIVE ที่หน้ำเพจสำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ YouTube
Channel : KU Library โดยใช้ชื่อรำยกำรว่ำ KULIB Talk

จำกกำรดำเนินงำนรำยกำร KULIB Talk สำนักหอสมุดประสบควำมสำเร็จจำกกำร
เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์เป็นอย่ำงมำก โดยมีผลกำรรับชมกำรถ่ำยทอดสดรำยกำรทั้ง
6 ผลงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2561) จำนวน 13,154 ครั้ง และมีจำนวนผู้มีส่วนร่วม เช่น
พิมพ์คำถำมถำมวิทยำกร แชร์วิดีโอถ่ำยทอดสด หรือกดถูกใจ โดยมีจำนวน 1,687 ครั้ง ผลของ
ควำมสำเร็จสูงสุด คือกำรที่บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรวมถึงประชำชนทั่วไป สนใจและตระหนักถึง
กำรแบ่งปันควำมรู้ให้แก่ผู้อื่น ยินดีที่จะบอกเล่ำเรื่องรำวควำมสำเร็จ อันจะเป็นแรงบันดำลใจให้แก่
ผู้อื่นในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชำติต่อไป

คาสาคัญ:
กำรถอดบทเรียน, กำรแบ่งปันควำมรู้, กำรถ่ำยทอดควำมรู้, กำรต่อยอดควำมรู้,
กำรสกัดควำมรู้, สื่อสังคมออนไลน์

Abstract
Knowledge is accumulated by studying, researching including practical skills,
knowledge or information that gained through experience, through hearing, listening
or practicing in the various field of knowledge (Dictionary of Royal Academy, 1999).
Foreign Organization Survey finds out that most of the knowledge is distributed in
personnel for 42%, in paper documents for 26%, in e-documents and database
system for 20% and in internet network for 12%. However, in Thailand, the survey
finds out that most of the knowledge is distributed in personnel up to 70-80%
because data recording in documents and information system is not as common as
in foreign countries. Therefore, the priority of knowledge management is to manage
knowledge in personnel (Tacit knowledge).
Kasetsart University recognizes the creation of the Knowledge of the Land
for sustainable development by giving priority to the research and creative works.
Their policy is to support the instructors, students and university’s staff in producing
research outputs, creative works and innovation continuously as well as to support
common research. Kasetsart University which acts as a support agency and
knowledge center has gathered various field of knowledge for the benefit of the
public and believes that the knowledge caused by work experiences, research,
innovation development, creation of works, learning, participation in an activities and
practices of the instructors, students and alumni are considerably valuable.
Therefore, the Library brought out the knowledge from various individuals and
composes all these knowledge into the new collection of knowledge that can be
developed further and has become the intellectual cost of the organization. These
collections of knowledge will be useful for the nation in the future and all these

knowledge will be transmitted to the public through Social Media such as Facebook
Live on the fan page of Kasetsart University Library and YouTube Channel known as
KU Library which the program broadcasting on named as “KULIB Talk”.
From KULIB Talk, Kasetsart University Library has succeeded their purpose
of transmitting all these knowledge to the public through social media. As shown in
the total number of viewers from 6 live videos (Updated Oct,16th 2018) is 13,154
times and the total number of participants while the live video is broadcasting on
such as asking the questions, Shares the live videos or click the likes for the live
videos is 1,687 times. The outcome of the highest success is that the university
personnel including the public are interested and aware of the sharing of knowledge
to others. Ready and willing to tell others the story of their success which would
inspire others in creating creative works and inventing new innovations that will be
helpful to the country in the future.
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บทนา
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
โดยเฉพำะเรื่องของกำรแบ่งปันควำมรู้และกำรเชื่อมโยงควำมรู้จำกเจ้ำของผลงำนสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรมต่ำงๆ ซึ่งเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัย เช่น นิสิต อำจำรย์ นักวิจัย ศิษย์เก่ำ โดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น Facebook ซึ่งถูกเลือกเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้จำกข้อมูลสถิติ
ที่ว่ำ คนไทยใช้เวลำเข้ำอินเทอร์เน็ตต่อวันมำกที่สุดในโลก และกรุงเทพมหำนครเป็นเมืองที่มีผู้ใช้มำก
สุดในโลก โดยเมื่อมีกำร LIVE ผ่ำนเพจของสำนักหอสมุด http://www.facebook.com/kulibpr
ซึ่งรำยกำรจะทำกำร Live เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง จำกนั้นสำนักหอสมุดจะทำกำรสรุป
องค์ควำมรู้จำกวิทยำกรและเชื่อมโยงควำมรู้นั้น โดยกำรแนะนำแหล่งข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศที่
สำนักหอสมุดมีให้บริกำรที่หน้ำเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด www.lib.ku.ac.th/kulibtalk เพื่อให้เข้ำใจ
เข้ำถึง เกิดกำรต่อยอดควำมรู้และเกิดแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนต่อบุคคลอื่น ๆ ต่อไป
และยังเป็นกำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เชิงวิชำกำรให้สำมำรถเข้ำใจง่ำย และ
สร้ำงควำมผูกพันและสัมพันธ์อันดีระหว่ำงสำนักหอสมุด และผู้ใช้บริกำร อำจำรย์ นักวิจัย นิสิต และ
ศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วัตถุประสงค์
1. สนับสนุนอำจำรย์ นิสิต บุคลำกร ศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ของตนเองออกสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงบทบำทโดดเด่นของมหำวิทยำลัยที่มีส่วนพัฒนำ

บุคลำกรของประเทศ
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรถ่ำยทอดของอำจำรย์ นิสิต บุคลำกร
ศิษย์เก่ำ
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
งำน KULIB Talk ได้เริ่มดำเนินงำนภำยใต้โครงกำร Knowledge Partners โดยมี
concept คือกำรถอดบทเรียนและองค์ควำมรู้จำกผู้ที่มีผลงำน นวัตกรรม รำงวัล ของอำจำรย์ นักวิจัย
นิสิตและศิษย์เก่ำในเรื่องนั้น ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ควำมรู้นี้ให้แก่บุคคลท่ำนอื่น ๆ และสร้ำงแรงบันดำล
ใจในกำรสร้ำงสรรค์โดยสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลของสำนักหอสมุด โดยกำรดำเนินงำนได้นำเอำ
โมเดลเซกิ (SECI Model) (Nonaka & Takeuchi, 1995) ซึ่งเป็นโมเดลที่แสดงควำมสัมพันธ์กำร
หลอมรวมควำมรู้ในองค์กรระหว่ำงควำมรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit
Knowledge) ใน 4 กระบวนกำร เพื่อยกระดับควำมรู้ให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นวัฎจักร เพื่อ
พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นงำนประจำที่ยั่งยืน โดยได้นำมำปรับใช้ในกระบวนกำรดำเนินงำน
กิจกรรม KULIB Talk เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีรำยละเอียดกระบวนกำร
ดังนี้

ภำพที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้ (Nonaka & Takeuchi, 1995)
1. Socialization เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้แบบควำมรู้ฝังลึกไปเป็นควำมรู้ฝังลึก
(Tacit to Tacit) โดยกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ตรงของผู้ที่สื่อสำรระหว่ำงกัน สร้ำงเป็นควำมรู้ของ
แต่ละบุคคลขึ้นมำผ่ำนกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรสังเกต กำรลอกเลียนแบบ และกำรลงมือปฏิบัติ
ควำมรู้ฝังลึกอำจจะเป็นกระบวนกำรคิดซึ่งเป็นกำรยำกที่จะอธิบำยออกมำเป็นคำพูด ซึ่งใน
กระบวนกำรนี้ KULIB Talk จะคัดเลือกบุคคลที่มีประสบกำรณ์และควำมรู้ที่น่ำสนใจโดยมีเกณฑ์กำร
คัดเลือกคือ เป็นนิสิต บุคลำกร และศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยได้รับรำงวัลจำกกำร
ประกวด แข่งขัน หรือมีผลงำนนวัตกรรมสร้ำงชื่อเสียงให้แก่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในรำยกำร KULIB Talk และใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) คือ Facebook LIVE ใน

กำรเผยแพร่และออกอำกำศไปสู่ผู้ชมรำยกำร โดยกำรดำเนินงำน ก่อนกำร Live จะมีทีมงำน
ประชำสัมพันธ์ข่ำวเพื่อแจ้งผู้รับบริกำรก่อนล่วงหน้ำและสร้ำงแรงจูงใจในกำรรับชม

ภำพที่ 2 กำรจัดทำแบนเนอร์เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
2. Externalization เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้แบบควำมรู้ฝังลึกไปเป็นควำมรู้ชัดแจ้ง
(Tacit to Explicit) ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทำได้โดยผ่ำนกำรพูดคุย กำรเล่ำเรื่อง ซึ่งกระบวนกำรนี้
เป็นกระบวนกำรที่สำคัญในกำรสร้ำงควำมรู้ที่อยู่ภำยในบุคคลให้อยู่ในรูปแบบที่สำมำรถถ่ำยทอดให้
เข้ำใจได้ง่ำย ซึ่งเป็นควำมรู้ที่สำมำรถแลกเปลี่ยนกันผ่ำนวิธีกำรด้ำนเทคโนโลยีสื่อสำรและสำรสนเทศ
รวมทั้งสำมำรถนำไปจัดเก็บ เช่น เปลี่ยนควำมรู้หรือทักษะให้อยู่ในรูปแบบของตัวอักษร รูปภำพ เป็น
ต้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ ดังนั้น ในกำรทำงำนรำยกำร KULIB Talk จะมี
กำรจัดเตรียมข้อมูลโดยกำรเขียนสคริปข้อคำถำมเพื่อกำรถอดบทเรียนของแขกรับเชิญที่เชิญมำ
สัมภำษณ์เพื่อสกัดองค์ควำมรู้ โดยจัดเตรียมข้อคำถำมเพื่อกำรถอดบทเรียนในรูปแบบที่ไม่วิชำกำร
ย่อยข้อมูลและเนื้อหำให้เข้ำใจง่ำย โดยใช้ Facebook Live www.facebook.com/kulibpr โดยผู้ที่
เป็นเพื่อนของผู้ใช้งำน หรือ ผู้ที่ติดตำมเพจของสำนักหอสมุด ก็สำมำรถร่วมชมกำรถ่ำยทอดสดนี้ไป
พร้อม ๆ กัน โดยในกำรดำเนินงำนมีอุปกรณ์ดังนี้
1. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว และโปรแกรม OBS Studio หรือชื่อเต็ม ๆ ว่ำ Open
Broadcaster Software Studio ซึ่งเป็นโปรแกรม OpenSource มำช่วยบริหำรจัดกำรในเรื่องกำร
จับภำพสดบนหน้ำจอ กำรโชว์ข้อมูล รูปภำพ หรือสำธิตกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศของห้องสมุด
เพื่อทำกำรถ่ำยทอดสดผ่ำน Facebook Live
2. กล้องวิดีโอ จำนวน 2 ตัว

3. ไมโครโฟนไร้สำย จำนวน 2 ตัว
4. ไฟสตูดิโอ จำนวน 2 ชุด
5 กล่องแปลงสัญญำณ HDMI to USB3
6. สำย HDMI จำนวน 2 เส้น
7. ขำตั้งกล้อง จำนวน 2 ชุด
8. Sound Mixer 1 ชุด

ภำพที่ 3 กำรนำโปรแกรม OpenSource: OBS Studio มำบริหำรจัดกำรวิดีโอและอุปกรณ์ต่ำง ๆ
3. Combination เป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้แบบควำมรู้ชัดแจ้งไปเป็นควำมรู้ชัดแจ้ง
(Explicit to explicit) เป็นกระบวนกำรที่ทำให้ควำมรู้สำมำรถจับต้องได้ นำไปใช้งำนร่วมกันได้โดย
กำรแยกแยะ แบ่งประเภท แล้วนำมำสร้ำงจัดหมวดหมู่เป็นควำมรู้ใหม่ สำหรับรำยกำร KULIB Talk
มีกระบวนกำรรวมควำมรู้โดยเมื่อมีกำรถ่ำยทอดสดออกไปแล้วนั้น หลังจำกจบรำยกำรทีมงำนจะสรุป
ข้อมูลจำกผู้ถ่ำยทอดและค้นหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งสิ่งพิมพ์ บทควำม และฐำนข้อมูล
ต่ำงประเทศมำนำเสนอเพื่อต่อยอดควำมรู้ให้แก่ผู้ชมต่อไป โดยกำรนำเสนอจะนำขึ้นบนเว็บไซต์ของ
สำนักหอสมุด (www.lib.ku.ac.th/kulibtalk) เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำยจำกทุกที่

ภำพที่ 4 กำรสรุปและเชื่อมโยงข้อมูลกับทรัพยำกรสำรสนเทศของสำนักหอสมุด
4. Internalization เป็นกระบวนเรียนรู้จำกกำรกระทำซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนควำมรู้ที่ชัดแจ้ง
ที่อยู่ในรูปของทักษะหรือควำมสำมำรถของบุคคล ให้กลับไปเป็นควำมรู้โดยนัยที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล
นั้น ๆ เป็นกำร “จำรึก” ควำมรู้ชัดแจ้ง เป็นควำมรู้ที่ฝังลึกในสมองคน เช่น นำควำมรู้ที่เรียนรู้มำไป
ปฏิบัติจริง ผู้ปฏิบัติจะเกิดกำรเรียนรู้ให้เกิดเป็นควำมรู้ประสบกำรณ์และปัญญำ เป็นประสบกำรณ์อยู่
ในสมองในเชิง Tacit Knowledge ต่อไป
เมื่อดำเนินกำรถ่ำยทอดและสร้ำงควำมรู้ ควำมรู้จะสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดย 4 กระบวนกำร
นี้สำมำรถเกิดต่อไปได้เรื่อย ๆ ทำให้ควำมรู้ในองค์กรเกิดขึ้นและสูงขึ้นอย่ำงไม่สิ้นสุด ซึ่งมีลักษณะเป็น
เกลียวควำมรู้ (Knowledge Spiral) หรือ SECI MODEL
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
จำกผลกำรดำเนินงำนรำยกำร KULIB Talk ที่ผ่ำนมำ มีผลงำนจำกอำจำรย์ จำนวน 2
ผลงำน นิสิต จำนวน 2 ผลงำน และศิษย์เก่ำ จำนวน 2 ผลงำน (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลำคม 2561)
โดยมีเรื่องที่ได้นำเสนอดังนี้
ตอนที่ 1 เครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนกล้ำ
โดย อำจำรย์ปัญญำ เหล่ำอนันต์ธนำ อำจำรย์คณะวิศวกรรมศำสตร์
Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/1780070922029130/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด นวัตกรรมเครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนกล้ำ สำหรับทำนำแบบประณีต
ช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ ต้นข้ำวเติบโตได้เร็วและวัชพืชเกิดได้ช้ำ
ตอนที่ 2 รำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงกำร Booster Bond for Startup
โดย นำงสำวปริณดำ กระโจมแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศำสตร์

Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/237374353587467/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรแข่งขันกำรคิดโครงกำรหนี้สำธำรณะเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และทัศนคติที่ดีต่อหนี้สำธำรณะ
ตอนที่ 3 โดมแสงนวลระบำยอำกำศประหยัดพลังงำน (Indirect Light Sky Dome with
Natural Ventilation)
โดย ดร.โสภำ วิศิษฏ์ศักดิ์ อำจำรย์คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
ดร.ณัฏรี ศรีดำรำนนท์ นิสิตคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/1780070922029130/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด อุปกรณ์ประหยัดพลังงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุข
ภำวะที่ดีภำยในอำคำร ใช้สำหรับติดตั้งบนหลังคำอำคำรเพื่อรับแสงธรรมชำติแบบทำงอ้อมและมี
ระบบระบำยอำกำศแบบธรรมชำติ
ตอนที่ 4 รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันทำงเทคโนโลยีเพื่อเฟ้นหำสุดยอดทีม
นักพัฒนำแอปพลิเคชัน
โดย ทีม OLAN นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/250505749138989/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ำธนำคำรกลุ่ม Corporate
ตอนที่ 5 รำงวัล Explorer Award 2018
โดย คุณบอลและคุณยอด เจ้ำของรำยกำรหนังพำไป
ศิษย์เก่ำคณะอุตสำหกรรมเกษตร และศิษย์เก่ำคณะวิศวกรรมศำสตร์
Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/253643921961883/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรสร้ำงควำมแตกต่ำงในกำรสร้ำงผลงำนทำงรำยกำรโทรทัศน์
จนได้รับรำงวัลนักสำรวจจำก National Geographic
ตอนที่ 6 Zanroo มำร์เทคสตำร์ทอัพแห่งแรกของประเทศไทย
โดย คุณชิตพล มั่งพร้อม CEO Zanroo ศิษย์เก่ำคณะวิศวกรรมศำสตร์
Link https://www.facebook.com/kulibpr/videos/269178080380695/
ควำมรู้ที่ได้ถ่ำยทอด กำรใช้เทคโนโลยี รวบรวมจำกโลกออนไลน์ หรือที่เรำรู้จักกันในชื่อ
Big Data วิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกและเทรนต่ำง ๆ ผ่ำนทำง Social Listening Social Engagement
ซึ่งผลงำนเหล่ำนี้ทำให้เกิดควำมตื่นตัวและมีผู้ให้ควำมสนใจในรูปแบบรำยกำรและกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ ซึ่งทีมงำนได้มีโอกำสในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำน KU KM Mart 2018 โดยในกำร
ออกอำกำศในแต่ละครั้ง มีกำรแชร์ข้อมูลออกไปจำกกำรออกอำกำศ ทำให้มีห้องสมุดอื่น ๆ เล็งเห็น
และสนใจที่จะดำเนินกำรรูปแบบเดียวกันและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีกำรซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้
จำกกำรออกอำกำศที่ผ่ำนมำ ยังทำให้เห็นว่ำกำรนำเอำเทคโนโลยีของ Facebook LIVE มีข้อดีหลำย
ทำงในกำรแชร์องค์ควำมรู้ เช่น ผู้ชมรู้สึกได้ถึงควำมเป็น Real-Time Content ผลิตรำยกำรสด
สะดวก เพียงมี Smartphone ก็สำมำรถดูรำยกำรสดได้ทุกที่ โดยสำมำรถพูดคุย 2 way
communication ขณะจัดรำยกำร ผู้ชมสำมำรถ feedback ผ่ำน comment ได้ทันทีโดยมีผลคนที่
เข้ำมำดู จำนวน 54,465 ครั้ง มีจำนวนกำรคลิกโพสต์ 3,998 ครั้ง มีกำรรับชมวิดีโอ 13,159 ครั้ง โดย

มีผู้เข้ำชมที่ไม่ซ้ำกัน จำนวน 11,111 ครั้ง และจำนวนกำรมีส่วนร่วมกับโพสต์ 2,993 ครั้ง โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยสูงสุดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุระหว่ำง 35-44 ปี รำยละเอียดดังภำพที่ 5
กราฟผลการรับชมวิดีโอ
รวม
KULIBTalk ครั้งที่ 7: คุณชิตพล มั่งพร้อม บริษัท Zanroo
มำร์เทคสตำร์ตอัพสำยกำรตลำดแห่งแรกของไทย
KULIBTalk ตอน "บอล:ยอด" ผู้ผลิตรำยกำร "หนังพำไป" และกับรำงวัล
Explorer Award 2018 จำก National Geographic Thailand
KULIB TALK ตอน กำรแข่งขันประกวด SCB Tech Day แอพพลิเคชั่นเพื่อ
segment corporate โดย ทีม OLAN นิสิตภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์…
KULIB TALK ตอน โดมแสงนวลระบำยอำกำศประหยัดพลังงำน
KULIB TALK ตอน โครงกำร Booster Bond for Startup โดย นำงสำวปริณดำ
กระโจมแก้ว (น้องใบพลู) : นิสิตชั้นปี ที่ 3 คณะเศรษฐศำสตร์ มก.
KULIB TALK รู้จัก KAPI
KULIB TALK ตอน "เครื่องปลูกข้ำวแบบหย่อนต้นกล้ำ" โดย อำจำรย์ปัญญำ
เหล่ำอนันต์ธนำ จะมำ live สดกับผลงำน
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ภำพที่ 5 กรำฟผลกำรรับชมวิดีโอ
ข้อเสนอแนะ
ในกำรถ่ำยทอดสดในแต่ละครั้งทำให้เห็นปัญหำทำงเทคนิคที่ไม่สำมำรถจะแก้ไขได้จำกหน้ำ
งำนเนื่องจำกเป็นรำยกำรสด เช่น เสียงไมค์ไม่เท่ำกัน หรือมีสัญญำณแทรก ซึ่งในกำรแก้ไขปัญหำนี้
อำจจะต้องทำกำรเปลี่ยนอุปกรณ์บำงชิ้นให้มีคุณภำพเท่ำกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพมำกขึ้น นอกจำกนี้
ปัญหำกำรพูดผิด จะมีทีมงำนที่คอยแก้ไขและเขียนข้อควำมเพื่อคอยส่งสัญญำณให้แก่พิธีกรและ
วิทยำกร ซึ่งรำยกำรที่ถ่ำยทอดสด นอกจำกจะต้องใช้เทคนิคหลำยอย่ำงประกอบกันแล้วนั้น ยังต้องใช้
ประสบกำรณ์ในกำรลองผิดลองถูกเพื่อให้เกิดทักษะควำมชำนำญ และเกิดกำรเรียนรู้ในครั้งถัดไปเพื่อ
เตรียมรับมือกับเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำได้ดีมำกยิ่งขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์
1. กำรที่มีระบบกำรจัดเก็บควำมรู้โดยนำเอำเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์มำร่วมด้วย
ทำให้สำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีข้อมูลที่สำมำรถเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่ำงรวดเร็ว และ
สำมำรถเผยแพร่องค์ควำมรู้สู่องค์กรอื่น ๆ เพื่อนำไปต่อยอดองค์ควำมรู้ต่อไปเพื่อสร้ำงให้สังคมเป็น
สังคมอุดมปัญญำอย่ำงแท้จริง
2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเจ้ำของผลงำนสู่สังคมและผู้ชมที่ชมรำยกำร รวมถึงมีกำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ถำมคำถำม ซึ่งถือเป็นกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรใหม่ซึ่งสำนักหอสมุดได้
รวบรวมองค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดเก็บและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสำธำรณะชน

3. องค์กรหรือหน่วยงำนอื่นสำมำรถนำเทคนิควิธีกำรไปประยุกต์ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล
บนโลกออนไลน์ได้ เพื่อสร้ำงให้นิสิต บุคลำกร เกิดควำมผูกพันและควำมภำคภูมิใจต่อองค์กรและ
สร้ำงนวัตกรรมสร้ำงสรรค์และผลงำนที่ดีต่อไป
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