รายงานการประชุม : KM ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุม ชั้น ๑ อาคารสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
…………………………
ผูเขารวม :
๑. นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต
๒. นางปติมา แกวเขียว
๓. นางเสาวภา เพ็ชรรัตน
๔. นางสาวเนาวลักษณ แสงสนิท
๕. นางสาวสุนิษา ขันนุย
๖. นายดนัย ทองเต็ม
๗. นายวิวรรธน จิตคงสง
๘. นางสาวปยะนุช มากรอด
๙. นางจรรยา ชูทับ
๑๐. นางสาวพิทยพิมล ชูรอด
๑๑. นางสุพิริยา ผลนาค
๑๒. นางจิราภรณ ทองศรีนุน
๑๓. วาที่ ร.ท. นพดล ชัยศิริ
๑๔. นางณาตยา นุนเกลี้ยง
๑๕. นายวินิจ แกวคีรีวรรณ
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวสุนิษา ขันนุย นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสังคมกมหนา : ตนเหตุและทางออก ซึ่งสรุปเนื้อหาได
ดังนี้
ปจจัย ๔ ในการดํารงชีวิต คือ อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค
ปจจัย ๕ คือ ยานพาหะ
ปจจัย ๖ คือ การเสตติดเทคโนโลยีประเภทโทรศัพท เชน สมารทโฟน ไอแพด ที่สามารถเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตไดแคเพียงปลายนิ้ว
ผลสํ า รวจของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ ๒๕๕๕ พบว า ในกลุ ม ประชาชนอายุ ๖ ป ขึ้ น ไป ใช
โทรศัพทมือถือจํานวน ๔๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๗๐ ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นใน
เขต กทม. โดยผลสํารวจระบุวา เขต กทม. มีการใชมากที่สุดถึงรอยละ ๘๔ ภาคกลางรอยละ ๗๕
ภาคเหนือรอยละ ๖๘ ภาคใตรอยละ ๖๗
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ ๖๔

-๑-

สถิติการใชงาน Social network ของคนไทย จาก Zocial Rank เว็บไซตเก็บขอมูลสถิติเกี่ยวกับ
เครือขายสังคมออนไลนระบุในชวงป ๒๐๑๒-๒๐๑๓ ประเทศไทยมีจํานวนประชากร ๖๖ ลานคน มีผูใช
Internet ๒๕ ลานคน ในจํานวนนี้ใช Social network ๑๘ ลานคน Social network ที่ไดรับความนิยม
สูงสุดคือ Facebook มีผูใช ๘๕% โพสตขอความ ๓๑ ลานโพสต ลําดับถัดมา คือ Twitter ๑๐% โดยมี ๕
ลาน Tweet ตอวันและ Instagram ๕% มีการโพสตรูป ๑๒๔,๐๐๐ รูปตอวัน ตัวเลขสถิตินี้เฉลี่ยคราวๆ คือ
คนไทยใช Internet มากกวา ๑ ใน ๓ ของจํานวนประชากร ในจํานวนนั้นใช Social network มากถึง ๒ ใน
๓ โดยมีชองทางเขาถึงที่สําคัญ คือ ผานโทรศัพทและอุปกรณเคลื่อนที่มากถึง ๖๔% ในขณะที่ใชจาก
คอมพิวเตอร ๓๖% ในขณะที่ตัวเลขสถิติการเสพติด Social Network จาก Comscore ซึ่งเปนตัวเลขเกา
เมื่อพฤศจิกายน ๒๐๑๒ แตก็คงนาสนใจมีผลสรุปการใชเวลาในการเลนของคนทั่วโลกเฉลี่ย ๕.๒ ชั่วโมง
ประเทศที่ติดอันดับ ๑ ใชเวลาสูงสุด ๙.๘ ชั่วโมง คือ อารเจนตินาตามดวยบราซิล ใชเวลาเฉลี่ย ๙.๗ ชั่วโมง
และอันดับ ๓ รัสเซีย ใชเวลาเฉลี่ย ๙.๖ ชั่วโมง สวนประเทศไทยของเราก็หาไดนอยหนา เราถูกจัดอยูใน
อันดับ ๔ ดวยเวลาเฉลี่ย ๘.๗ ชั่วโมงเกินจากเวลาเฉลี่ยไปถึง ๓.๕ ชั่วโมง คิดงายคือ ๑/๒ เวลาทํางานตอ
วันเห็นตัวเลขเหลานี้แลวจึงไมใชเรื่องแปลกหากจะมีใครสักคนนิยามสังคมไทยในยุคนี้วาเปนสังคมกมหนา
อาการติด Social Network มีดังนี้
๑. ปบเมื่อไหร เปนตองเปด
๒. ชางไลคชางเลิฟ ถูกใจไปโมดดดด
๓. เจออะรั๊ยย อะไรก็แชรไวกอนอาเตียสอนไว หุหุ
๔. ไปไหนไหน ตองเช็คอินประกาศใหโลกรู
๕. ดูโทรศัพททุก ๕-๑๐ นาที เดี๋ยวพลาดความเคลื่อนไหวในโซเชียล
๖. โพสตแลวตองตามติดเรทติ้ง ใครมาไลค ใครมาเมนต
๗. เจาบทเจากลอน เห็นคําคม ประโยคซึ้ง ตองแชร&โพสต
๘. อยูที่ไหน จะกินอะไร ตองแชะ-แชร-ชิม
๙. ทุกเชา-ค่ํา ตอง say hi & good bye กับชาวโลกออนไลน
๑๐ .อยากเจอตัวเปนๆ ยากเย็นกวาในแชตออนไลน ตอบโตไวกวาโทรศัพทเสียอีก
เมื่อนําเสนอจบ นางสาวสุนิษา ขันนุยใหแตละคนลองสํารวจดูวาตัวเองตรงกับขอมูลดังกลาว และ
จัดวาตัวเองอยูในอาการติด Social Network หรือเปลา หลังจากนั้นนางเสาวภา เพ็ชรรัตนไดนําเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับสังคมกมหนา สรุปไดดังนี้ สังคมกมหนา คือ พฤติกรรมของคนในสังคมที่มีความหมกมุน
อยูกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร เปนตน
ขอดี กมหนาทําไม กลุมคน Y-gen เปนกลุมคนที่ใชเวลากมหนาตอวัน มากที่สุด โดยกมหนาเพื่อ
- เลนเกมส
- Chat (Line, IG, Twitter, What Apps.)
- หาขอมูล ,ติดตามเรื่องราว ขาวสารเหตุการรตางๆ
-๒-

กมหนาแลวไดอะไร?
- สามารถติดตอสื่อสารไดหลายรูปแบบ ทั้งการแชท การสงเสียง และ การสนทนาแบบโทรศัพท
- ความตองการทางดานกายภาพ
หาสถานที่เจอ
หาของที่ตองการเจอ
เพิ่มความหลากหลายใหกับชีวิต
- ความตองการดานความปลอดภัย
ประเมินคุณภาพสินคาและบริการ
บงบอกสถานที่
- ความตองการเปนที่ยอมรับ และการไดรับความเคารพนับถือ
เพื่อนในกลุม CHAT
จํานวนคนที่กดไลท
จํานวนเหรียญที่ไดรับ และ เลนเกมสชนะ
หาขอมูลใหเพื่อน
- ความตองการความภูมิใจ
สิ่งที่ไดรับจากการกมหนามากกวา สิ่งที่ขาด จากการมีปฏิสัมพันธแบบเดิม (ไมกมหนา)
Freedom of Speech
Freedom of Action
Freedom of Thoud
ไดรับการเติมเต็มทุกที่+ทุกเวลา เปนสิ่งที่ขาดไมได
ขอเสีย
๑. ไมคอยใสใจคนรอบขาง เพราะวาถูกสิ่งเราจากเนื้อหาในจอสมารทโฟน หรือวาแท็บเล็ต จนลืม
คนรอบขาง หรือมีปฏิสัมพันธที่อยูบนโลกไซเบอร ไมใชปฏิสัมพันธกับโลกแหงความเปนจริง ผลกระทบที่
ตามมาจากการที่ทุกคนใหความสําคัญกับสมารทโฟนเหลานี้ก็คือ ทําใหความสัมพันธระหวางบุคคลใน
สังคมระดับตางๆ ลดลงไปจนถึงขั้นย่ําแย
๒. มีผลทําใหเราใจรอน คาดหวังผลเร็วขึ้น อารมณหงุดหงิดงาย
๓. ขาดสติ ขาดความรูตัวทั่วพรอม จนอาจจะกอเกิดอันตรายตอตนเองและผูอื่น
๔. กอใหเกิดปญหาทางดานสุขภาพ ไมวาจะเปนทางดานรางกาย ไดแก การเกิดปญหานิ้วล็อค
อาการปวดหลังหรือตนคอ เนื่องจากการกมเปนเวลานาน และปญหาทางสายตาที่เกิดจากการเพงมองมาก
เกินไป
-๓-

ระหวางการนําเสนอไดมีการแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน เมื่อนําเสนอเสร็จเรียบรอยนางสาวธมลว
รรณ ขุนไพชิต ไดนัดจัดกิจกรรมครั้งตอไปในหัวขอ บริการเชิงรุกสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จาก
อดีตถึงปจจุบัน และ Proactive Service Sharing การจัดบริการเชิงรุกของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
(จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย , มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ, มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ) วั น ที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๘

ปดประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

(นางเสาวภา เพ็ชรรัตน)
ผูบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต)
ผูตรวจรายงานการประชุม

-๔-

