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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) เปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง
และทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล และ 3) เสนอแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์
ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ต ลอดชีวิต โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ จานวน 440 ฉบับ ซึ่งเป็น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ รับผิ ดชอบ และ
ผู้ รั บ บริ การ มีค่าความเชื่อมั่น 0.978 และ 0.955 ตามล าดับ และมีผู้ ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ที่
คัดเลือกมาเพื่อประเมินแนวทางการส่งเสริมความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนตลอดชีวิต
และสถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้รับผิดชอบและผู้รับบริการมีความพร้อมในการดาเนินการอยู่ใน
ระดับมาก โดยผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ ให้ความสาคัญกับบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะสถาน
ที่ตั้ง การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการและการประสานงาน และภูมิปัญญาและอาชีพ ตามลาดับ
ในขณะที่ผู้รับบริการให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนมากที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะสถาน
ที่ตั้ง การจัดการและการประสานงาน บุคลากร และภูมิปัญญาและอาชีพ ตามลาดับ 2) ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างความพร้อมการดาเนินงานกับพื้นที่ตั้ง และ
ความพร้อมการดาเนินงานกับทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล และ 3) แนวทางการส่งเสริมความพร้อมฯ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนควรตั้งอยู่ภายในชุมชน มีอาคารที่เป็นเอกเทศ จัดสรรพื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอ
มีระบบรักษาความปลอดภัย มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีงบประมาณในการบริหารจัดการ มีการ
จัดทาและให้บริการฐานข้อมูล บารุงรักษาวัสดุและอุป กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยืดหยุ่นเวลาทาการ จัด
ฝึกอบรมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความชานาญเฉพาะด้าน มีบุคลากร
คอยให้คาแนะนาใช้งาน เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาชุมชน ประสานความร่วมมือและ
สร้างแผนประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
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The purposes of this study are 1) to study the Operational Preparation (OP) of
the life long learning in the Digital Community Centers (DCCs) 2) to compare the relation
between OP and the location and that between OP and the staff's ICT skill, and 3) to propose
a set of recommendation for promoting OP in the DCCs. 440 questionnaires were collected
from DCC administrators and their consumers, 5 point rating scale was used, the reliability
was found at 0.978 and 0.955 respectively. and 5 experts were opted for reviewing the
guideline. And percentage, standard deviation and t-test were used throughout the analysis.
The finding reveals that 1) the OP of their DCC, respondent was at a high level.
The administrators see the importance of their resource personals was rated the high level,
followed by site features, community participation, cooperation and management,
occupations and intellects respectively; while the consumers prioritize community
participation was rated the high level, followed by site features, cooperation and
management, resource personals, occupations and intellects respectively. 2) there is not
differ statistically significant at the 0.05 level between OP in DCC location and that in staffs'
ICT skill. 3) to propose a set of recommendation for promoting OP. DCCs should locate in
the centered community, has a building landmark, allocate a sufficient space and all
necessary supplies, equip with a security standard, provide a high-speed Internet, has budget
for their internal management, establish a database and provide information services,
maintain equipment’s and all electrical devices, has a flexible service operation time, give
trainings and support knowledge exchange, develop specialized skills for their staffs, has
resource personals who can give advices, hold the entire community knowledge intellects,
cooperate and initiate the PR plan with the community, and keep the strong connection
with the community.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากาลังอยู่ในยุคดิจิทัล
ที่มีความรวดเร็ว สะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก นอกจากจะเป็นแหล่งเก็บ
รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่แล้ว ยังเป็นกุญแจสาคัญที่ทาให้ทุก ๆ คนในโลกเชื่อมต่อถึงกัน และเป็นส่วน
ส าคั ญ ในการก้ า วไปข้ า งหน้ า ของเศรษฐกิ จ ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะเร่ ง สร้ า งทั ก ษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้ างโอกาส การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และทาให้เกิดความเข้าใจในเรื่ อง
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เมื่ อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งไร้ ขี ด จ ากั ด ท าให้ โ ลกเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีพัฒนาอย่า งก้าวกระโดด ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสาคัญ
ในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลและรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยี อุป กรณ์เ คลื่ อ นที่ การเชื่อมต่อ อิ นเตอร์ เน็ ตแบบทุ ก ที่ทุ ก เวลา การนาข้อมูล ดิจิ ทั ล มา
สร้ างสรรค์ทาให้ เกิ ดนวัตกรรมและธุร กิจใหม่ ๆ ที่ทุกคนสามารถสร้างได้ด้ว ยตนเอง ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่อานวยความสะดวกอยู่รอบตัว
ทาให้ทุกสิ่งเชื่อมโยงกันมากขึ้น การเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ ห่างไกลหรือชาย
ขอบตลอดเวลาทุกรูปแบบ ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย (ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์, 2557) การส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถทางานและใช้ชีวิตบนระบบเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างทั่วถึงและทันสมัย โดย
ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดกระแสการพัฒนาอย่าง
กว้างขวาง ซึ่งเป็นการผลักดันและส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ จากการต่อยอดองค์ความรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559b)
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ ย กระดั บ "ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ไ อซี ที ชุ มชน
(Community ICT Learning Centre)" เป็น "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (Digital Community Centers)" เมื่อปี
พ.ศ. 2559 เพื่ อ เป็ น สื่ อ กลางระหว่ า งภาครั ฐ และประชาชน เป็ น ช่ อ งทางการรั บ บริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน โดยปรับ
รูปแบบให้มีภาพลักษณ์ที่เหมือนกันทุกแห่ง และให้มีลักษณะและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยปรับเปลี่ยนจากรูปแบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์มาเป็นห้องที่มีพื้นที่ในการพูดคุย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ละศูนย์ ซึ่งสานักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ดาเนินงานในด้านการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล ภายใต้ นโยบายของรัฐบาลใน
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การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้าน
นวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ และในปี พ.ศ. 2559 สานักงาน กศน. ได้
ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอม
มูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) หรือ DTAC ในการดาเนินการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Free WiFi)
ในกศน.ต าบล จ านวน 7,424 แห่ ง ทั่ ว ประเทศ และด าเนิ น การจั ด อบรมหลั ก สู ต รการประยุ กต์
เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับชุมชน สาหรับการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
กศน. และประชาชนทั่ ว ไปที่ ส นใจ (กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จและสั งคม, 2559a) และการ
ขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2559 ของรัฐบาลทั้ง 4 ด้าน คือ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านบริก ารภาครัฐ ซึ่งต้องการพัฒนาประเทศสู่
เป้าหมายการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ เพื่อการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ต่อ
ยอดความคิ ด ในการลงทุ น พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ของประเทศ (ส านั ก งานรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์, 2560) โดยหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมพัฒนาภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนของ สานักงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้จักการใช้งาน
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้เว็บไซต์ และการใช้โปรแกรมประยุกต์
ต่าง ๆ ที่มีการพัฒนา และนามาใช้บนโลกออนไลน์ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจาวันได้
โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งตอบสนองความสนใจ และความต้องการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในการ
เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นต่ า ง ๆ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต รวมทั้ ง พั ฒ นาทั ก ษะและเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถของประชาชนในการสืบค้นข้อมูล เพื่อการประกอบอาชีพ การดารงชีวิต และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ประชาชาติธุรกิจ, 2560) กศน.ตาบล มีการปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใต้การขับเคลื่อน
การดาเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ศูนย์ส่งเสริม
พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยต าบล (ศส.ปชต.) ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน และศู น ย์ ก ารศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ชุ ม ชน
(สานักงานข่าวการศึกษาเอ็ดดูนิวส์, 2559)
ศูน ย์ ดิจิ ทัล ชุมชนเป็ นหนึ่งในศูนย์ก ารเรียนรู้ ที่จัด ตั้งขึ้ นตามนโยบายการขับเคลื่ อ น
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนา
คน การให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การสร้างสารสนเทศ
และองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม จะสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสู่ทุกตาบลทั่วไทย
สาหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนแต่ละ
พื้นที่รวมถึงการนานวัตกรรมสู่การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงพาณิชย์ รับหน้าที่ส่งเสริม
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เรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะรับหน้าที่ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่
โลกดิจิ ทัล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่จัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ได้รับ
มอบหมายจากสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้ดาเนินงานด้านการสร้ างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัล
ชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งความพร้ อ มและความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน ในการรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีและสังคมดิจิทัลตามพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2559c)
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน (1 ปี 6 เดือน) เน้นการให้บริการชุมชนในกิจกรรมหลั กๆ
ได้แก่ ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริมการซื้อขายออนไลน์ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรม
ออนไลน์ จัดอบรมเพื่อบ่มเพาะความรู้ด้านการค้าขายออนไลน์แบบครบวงจร การอบรมให้ความรู้และ
พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการเชิงดิจิทัลที่น่าสนใจ บริการพื้นที่สร้างสรรค์
สาหรับการทางานร่วมกันของชุมชน รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชุมชน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะเนื้อหาด้านอาชีพ การดูแลสุขภาพ การส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล
และความรู้อื่น ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล และประชาชน สามารถใช้ดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในอาชีพและการดารงชีวิต
อย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบ พร้อมทั้งได้รับประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้โดยตรงผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน มีโอกาสและมีตลาดเพิ่ม
มากขึ้น จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและตลาดออนไลน์ มีแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยทุกที่ทุกเวลาบน
ทุกอุปกรณ์การสื่อสารดิจิทัลที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญาของชุมชน
ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ มี การรวบรวมอย่ างเป็นระบบ สามารถแลกเปลี่ ยนสิ นค้ าและสร้ างมูลค่ าเพิ่ ม
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เปิดโลกทัศน์ และมุมมองสากล
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์ให้คาปรึกษาแนะนาข้อมูลข่าวสาร บริการ และ
สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานต่าง ๆ (สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
2558b) จากการสารวจติดตามผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ กศน.ตาบล (ศูนย์เทคโนโลยีทาง
การศึกษา, 2560) และรายงานผลการดาเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจาปี 2559 (สานักงานส่งเสริม
การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย , 2560a) พบว่ า ในปั จจุ บั นศู นย์ ดิ จิ ทั ลชุ ม ชนได้
ดาเนินการจัดตั้งและพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในบางส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะดาเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนที่แท้จริง ซึ่ง
สอดคล้ องกับยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั งคม (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) ด้านการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีกลไกการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนด้วยการปรับศูนย์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ให้บริการด้าน
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ดิจิทัลและข้อมูล ข่าวสารเชิงเศรษฐกิจ โดยมีกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา บนทุกอุปกรณ์ เพื่อให้ประชาชน
มีความรู้เท่าทันดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิต
และส่งเสริมการให้ประชาชนทุกกลุ่มมีช่องทางในการเรียนรู้ตลอดชีวิตรูปแบบใหม่ โดยผ่านระบบการ
เรียนรู้ในระบบเปิดที่เรียกว่า MOOCs (Massive Open Online Courses) นอกจากนี้ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
รณรงค์และส่งเสริมทักษะดิจิทัล ให้แก่ประชาชน เด็ก เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา ครู
ผู้ปกครอง รวมถึงทั้งคนพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากการ
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ มีจริยธรรม และตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม
จากสิ่งที่กล่าวข้างต้น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความสาคัญ เนื่องจากการ
ใช้ชีวิตในยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย เพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น ได้เน้นการผลักดันให้
ประชาชนก้าวทันต่อโลกยุคดิจิทัล (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) ซึ่งบริหารจัดการฐานข้อมูลที่จาเป็นสาหรับ
กศน. และชุมชน ให้มีความรู้และการรับรู้ที่เท่าทัน สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกยุคดิจิทัลได้ นอกจากนั้นการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้มีความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ซึ่งการเตรียมความพร้อมของศูนย์
ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงนับว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการดาเนินงานของศูนย์
ดิจิทัลชุมชนให้ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ภายใต้
กิจกรรมการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน หรือศูนย์ดิจิทัลชุมชนในปัจจุบันนั้น ได้เป็นไป
ตามนโยบายการบริ ห ารจั ด การด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and
Communication Technology : ICT) ซึ่ งเป็ นการท างานร่ วมกั นในหลายภาคส่ วนเพื่ อให้ ตอบสนอง
นโยบายของการศึกษาตลอดชีวิตที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนา และปรับปรุงศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
คาถามของการวิจัย
1. ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี ความ
พร้อมอย่างไร
2. เปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับ พื้นที่ตั้ง และทักษะ
ด้าน ICT ของผู้ดูแล มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
3. แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตมีลักษณะอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และ
ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล
3. เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่ อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
สมมติฐานของการวิจัย
ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านพื้นที่ตั้ง
และทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีความพร้อมแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มประชากร
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสังกัด กศน.ตาบล จานวนทั้งสิ้น 7,424 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
กศน.อาเภอ จานวนทั้งสิ้น 878 อาเภอ (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย , 2560b) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ อ าเภอ
คณะกรรมการ ครู กศน.ตาบล และกลุ่มผู้รับบริการ
กลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริ ห ารระดั บ อ าเภอ
คณะกรรมการ ครู กศน.ตาบล และผู้รับบริการ ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
(Kline, 2011) ร้อยละ 10 ของผู้บริหารทั้งหมด จานวนทั้งสิ้น 88 แห่ง และในแต่ล ะแห่งนั้นเก็บ
ข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 440 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling) (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2539)
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับการประเมินข้อมูลหลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยนา
ผลการวิจัยมาประเมินความเหมาะสม (Connoisseurship) หรือแสวงหาแนวทางปฏิบัติ โดยคณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่คัดเลือก เพื่อทาการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมความพร้อมด้าน
การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต จานวนทั้งสิ้น 5 คน โดยใช้วิธีการแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่าหรือมีความรู้ความชานาญหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตลอดชีวิต ด้าน
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการวิจัยทางการศึกษา
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เนื้อหา
ประกอบด้วย
1. ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในด้าน
ลักษณะสถานที่ตั้ง ด้านการจัดการและการประสานงาน ด้านบุคลากร ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ และ
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมายถึง สถานที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็น การ
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT เดิม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งเป็ น การส่ งเสริ มความรู้ ให้ ป ระชาชนในชุมชนในด้านการใช้เ ทคโนโลยีให้ เกิดประโยชน์ในการ
ดารงชีวิต รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ซึง่ มีสถานที่ที่ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ได้อย่างสะดวก และมี
เครื่องมือ ICT พื้นฐานในการให้บริการเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาชุมชนร่วมกัน
กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ต่อยอดความคิดในการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลของประเทศ ภายใต้การดาเนินงานของ กศน.ตาบล
2. ความพร้อมด้านการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมายถึง สภาวะที่ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนสามารถดาเนินงานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ความพร้อมด้านสถานที่ตั้ง
ความพร้อมด้านการจัดการและการประสานงาน ความพร้อมด้านบุคลากร ความพร้อมด้านภูมิปัญญา
และอาชีพ และความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ความพร้อมด้านลักษณะสถานที่ตั้ง หมายถึง การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลใน
การให้ บ ริ การประชาชนในชุมชน ประกอบด้ว ย การดาเนินงานของศูนย์ดิ จิทัล ในการให้ บ ริ ก าร
ประชาชนในชุมชน ประกอบด้วย การจัดบรรยากาศภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้รับบริการ จัด
พื้น ที่ร องรั บ การให้ บ ริ ก ารประชนชนในชุมชนได้ อย่ างเพียงพอ มีอาคารสถานที่ตั้งมีค วามมั่ น คง
แข็งแรง และปลอดภัย มีระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟฟ้าที่สามารถรองรับการใช้งานของอุปกรณ์
ต่าง ๆ มีร ะบบและมาตรการรั กษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการประชาชน จัดสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ ที่จอดรถและห้ องน้า
ให้บริการประชาชนเพียงพอ และจัดป้ายข้อความแสดงจุดบริการประชาชนและป้ายประชาสัมพันธ์
ชัดเจน
2.2 ความพร้อมด้านการจัดการและการประสานงาน หมายถึง การดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
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ประกอบด้วย มีการประสานความร่วมมือการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุมชนเพื่อการทางานร่วมกัน มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในชุมชน มีการจัดป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
มีฐานข้อมูลชุมชนและให้บริการข้อมูลท้องถิ่นและข้อมูลชุมชนด้านอื่น ๆ มีระบบรักษาความปลอดภัย
การใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต และโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร มี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาวั ส ดุ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์ อย่างต่อเนื่ อง และสามารถยืดหยุ่นเวลาปิด – เปิดการให้บริการเพื่อให้ ส อดคล้ อง
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
2.3 ความพร้อมด้านบุคลากร หมายถึง การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้ ว ย มี บุ ค ลากรที่ ส ามารถเป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต
แก่ประชาชน มีบุคลากรให้บริการ คาแนะนา คาปรึกษา และช่วยเหลือผู้มาขอรับบริการ มีบุคลากร
ประจาที่สามารถให้บริการได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความชานาญ
เฉพาะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ใ ห้บริการ ส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่าง
รวดเร็ว และมีบุคลากรที่สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมหลักสูตรดิจิทัลภายในชุมชน
2.4 ความพร้อมด้านภูมิปัญญาและอาชีพ หมายถึง การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล
ในการรวบรวมข้ อ มู ล ในชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย เป็ น แหล่ ง รวบรวมความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและการให้บริการในรูปของร้านค้า
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลประสบการณ์ของคนในชุมชนและต่าง
ชุมชน มีสิ น ค้าและผลิ ตภัณฑ์ที่โ ดดเด่นของชุมชนไว้ให้ บริการจาหน่าย เป็นแหล่ งรวบรวมข้อมูล
ทางวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน สร้างตลาดออนไลน์ ที่สามารถส่งเสริมรายได้ของคนในชุมชน
ได้ จ ริ ง มี แ ผนพั ฒ นาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถใช้ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และเป็ น
ศูนย์กลางในการรองรับการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
2.5 ความพร้อมด้านการมีส่วนร่ว มของชุมชน หมายถึง การดาเนินงานของศูนย์
ดิจิทัลในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประกอบด้วย
มีการสารวจความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีการติดตาม
ผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒ นาศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีการทางานร่วมกับชุมชนโดยยึด
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการ
ท างานกั บ ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุม ชน ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ นและกิ จ กรรมต่ าง ๆ แก่
สาธารณะชน ร่วมกับชุมชนใช้เวลาว่างจัดกิจกรรมความสัมพันธ์กันในชุมชน มีแผนการประชาสัมพันธ์
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ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุม ชนและเครือข่ายในพื้นที่ และสามารถประสานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การส่งเสริมความพร้อม หมายถึง ปัจจัยการเกื้อหนุน แนวทางช่วยเหลือ และการ
สนับสนุนให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีความพร้อมทั้ง 5 ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานให้ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนมีประสิทธิภาพ
4. การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ประชาชนทุกเพศทุกวันที่อาศัยอยู่ในชุมชนเกิดความรู้
มีทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อสร้างประโยชน์ในอาชีพและ
การดารงชีวิตอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบพร้อมทั้งได้รับประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ใน
การสร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้โดยตรง โดยผู้ประกอบการชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
มีโอกาส และมีตลาดเพิ่มมากขึ้นจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและตลาดออนไลน์ สามารถดาเนินการ
ค้าขายผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร ค้าขายได้จริง และมีตัวตนในตลาดโลก มีแหล่งการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์การสื่อสารดิจิทัลเอื้อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ภูมิปัญญาของชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ สามารถแลกเปลี่ยน
สินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
เปิดโลกทัศน์ และมุมมองสากลผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์ให้คาปรึกษาแนะนา
ข้อมูลข่าวสาร บริการ และสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะจากภาครัฐ รวมทั้งลดภาระ
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าฝึกอบรม ค่าเดินทาง
5. พื้น ที่ตั้ง หมายถึง จุดให้ บริการศูนย์ดิจิทัล ชุมชนในแต่ล ะแห่ ง โดยแบ่งออกเป็ น
2 ลั กษณะ คือ จุ ดให้ บ ริ การศูน ย์ ดิจิทัล ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองของแต่ล ะจังหวัด และจุด
ให้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของอาเภอเมืองของแต่ละจังหวัด
6. ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล หมายถึง ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
บุคคลที่ได้รับมาจากการศึกษา การเรียนรู้ และการดาเนินกิจกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อนามาใช้ในการบริห าร
จัดการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่
รับผิดชอบในแต่ละแห่ง
7. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการหรือบุคคลอื่นที่ได้รับแต่งตั้งให้
ทาหน้าที่แทนผู้อานวยการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในแต่ละอาเภอที่
มีการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ทาหน้าที่ กากับ ติดตาม สนับสนุน เชื่อมประสานทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
8. คณะกรรมการ หมายถึง บุคคลภายนอกหน่วยงาน กศน. ที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนซึ่งประกอบด้วย ผู้นาชุมชนนั้น ๆ เช่น นายก อบต. นายกเทศมนตรี
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กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการบริหาร และ
กากับการบริหารงานศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้มีความโปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการ
9. ครู กศน.ตาบล หมายถึง บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการบริหาร จัดการ
และดูแลอานวยความสะดวกภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนของ กศน.ตาบล เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พร้อมทั้งอานวยความสะดวก (Facilitator) ให้กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมขององค์กร
หรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ
10. ผู้รับบริการ หมายถึง นักเรียน นักศึกษา นักบวช และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้
งานหรือดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ได้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการก าหนดนโยบายในการบริ ห ารจั ดการ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ และตาบล ได้แนวทาง
ส่งเสริมความพร้อมด้านการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเกิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพิ่ ม อาชี พ และสร้ า งรายได้ ต่ อ ตนเอง
ครอบครัว สังคม และชุมชน จากการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และการดาเนินงานของ
สานักงาน กศน.
2. การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล
3. ความพร้อม
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั่วไปของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1. พื้นที่ตั้ง
2. ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล

1.
2.
3.
4.
5.

ความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
ด้านการจัดการและการประสานงาน
ด้านบุคลากร
ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวทางการส่งเสริมความพร้อม
การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

11
บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและนาเสนอแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยการศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ตามลาดับดังนี้
1. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการดาเนินงานของสานักงาน กศน.
1.1 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3 นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน พ.ศ. 2561
2. การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล
2.1 ความสาคัญของดิจิทัล
2.2 การให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (E–Government)
2.3 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
3. ความพร้อม
3.1 ความหมายของความพร้อม
3.2 องค์ประกอบของความพร้อม
3.3 ความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจัยภายในประเทศ
4.2 งานวิจัยต่างประเทศ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการดาเนินงานของสานักงาน กศน.
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้นายุทธศาสตร์การ
บริหารประเทศด้านการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสานักงาน กศน. ที่เกี่ยวข้อง
มาเป็นทิศทางการดาเนินงาน โดยผู้วิจัยได้ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องการศูนย์ดิจิทัลชุมชน และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้
1. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้ครอบคลุมทั้งระดับประเทศ
และระดับ ชุมชน โดยในระดับ ชุมชนนั้น ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ดิจิทัล ชุมชน ให้ เป็นแหล่ งเรียนรู้แก่
ประชาชนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาอาชีพ ซึ่งในปัจจุบัน กศน.ตาบล จานวน
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7,424 แห่งทั่วประเทศ ได้จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนขึ้น เพื่อจัดการเรียนการสอนเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีให้แก่ประชาชน และขยายผลเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยผู้ให้บริการเครือข่ายที่
ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ไว้ เพื่อให้การดาเนินการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ของศูนย์
ดิจิทัลชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากสิ่งที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาข้อมูลด้านศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
1.1 ความเป็นมาของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ภาครัฐได้ดาเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มาตั้งแต่ปี 2550 แล้วมีนโยบาย
อัพเกรดเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เมื่ อ 5 เมษายน 2559 จากผลการจัดอันดับ Digital Economy
Rankings เมื่อปี 2010 พบว่าไทยอยู่อันดับที่ 49 จาก 70 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาด้าน
ดิจิทัล ทั้งการผลิต การค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลที่ยังมีไม่มาก จากการสารวจในเวลาต่อมา
จึงพบข้อมูลสนับสนุน ว่าประเทศไทยยังพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลได้ไม่รวดเร็วเมื่อเทียบเคียงกับ
ประเทศที่เป็นผู้นาด้านนี้ และในปี 2559 ได้มีการยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนผ่านชุดโครงการที่เน้นการ
อบรมพัฒนาผู้ดูแลศูนย์ และขยายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการของชุมชน
เป้าหมายการตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชน เป็น
ช่องทางการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมา ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกว่า 2000 แห่ง แล้วผลประเมินแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ A, B, C และ
D โดยเกณฑ์การประเมินผล นอกจากจะมาจากจานวนวันที่เปิดให้บริการ คณะกรรมการบริห าร
จัดการศูนย์ การมีผู้ดูแลระบบ มีกฎระเบียบ และจานวนการเข้าใช้บริการแล้ว ยังมาจากการรับรู้และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ซึ่งประเมินโดยสานักงานสถิติแห่งชาติด้วย จากการประเมินพบว่า ผ่าน
เกณฑ์ระดับดีมาก (A) มีร้อยละ 14.3 ระดับดี (B) มีร้อยละ 40.8 และระดับ C มีร้อยละ 34.4 และ
ระดับ D มีร้อยละ 0.1 ซึ่งระดับ C และ D ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์
นอกจากแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสั งคมที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้านแล้ว ยังมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระยะ 3 ปี ที่มียุทธศาสตร์ 4 ด้าน
คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถรองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจ ยุทธศาสตร์การยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
จะต้องดาเนินการสนับสนุนในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในฐานะที่ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่
ทาให้เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy หรือ DE) ได้รับการขับเคลื่อน เกิดการปฏิรูป
กระบวนการผลิต การดาเนินธุรกิจ การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการ
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แผ่นดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของ 4
กระทรวงหลัก โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสู่ทุกตาบลทั่วไทย สาหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับหน้าที่ส่งเสริมพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนแต่ละพื้นที่รวมถึงการนานวัตกรรมสู่การผลิตอย่างมีประสิท ธิภาพ
โดยกระทรวงพาณิชย์รับหน้าที่ส่งเสริมเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะ
รับหน้าที่ยกระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่โลกดิจิทัล
ในปี พ.ศ. 2559 ส านั ก งาน กศน. ได้ รั บ มอบหมายจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้
ดาเนินงานในด้านการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทั ลชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของ
ชุมชนในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล ภายใต้นโยบายของรัฐบาลในการ
ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาสั ง คมและคุ ณ ภาพชีวิ ตของประชาชนในด้าน
นวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยสานักงาน กศน. ได้ลงนามบันทึก
ความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด
(มหาชน) หรือ DTAC ในการดาเนินการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Free WiFi) ใน กศน.ตาบล
จานวน 7,424 แห่ง ทั่วประเทศ และดาเนินการจัดอบรมหลั กสูตรการประยุกต์เทคโนโลยี ดิจิทัล
สาหรับชุมชน สาหรับการจัดการเรียนรู้ให้ แก่ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กศน. และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559a) โดยจัดอบรมให้แก่ครู ก.
ซึ่งเป็นบุคลากรจากสานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ทุกแห่ง ๆ ละ 2 คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
ที่ได้รั บ สู่ ครู ข. ซึ่งเป็ น บุ คลากรของ กศน.เขต/อาเภอ ๆ ละ 2 คน และถ่ายทอดสู่ ครู ค. ซึ่งเป็น
บุคลากรในระดับตาบลของ กศน. จานวน 7,424 คน ตามลาดับ เพื่อนาความรู้ไปถ่ายทอดสู่ประชาชน
ในชุมชนให้สามารถทาธุรกิจ หรือทาการค้าขาย Online ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Smart Phone)
และแท็บเล็ต (Tablet) ได้
สรุป ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 และในปัจจุบัน
ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาขึ้ น ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน ในปี พ.ศ. 2559 เพื่ อ สอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง
ภาครัฐและประชาชน เป็นช่องทางการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ทาให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดาเนินธุรกิจ
การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาคุณภาพชีวิ ต
ของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสู่ทุกตาบล
ทั่วไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนแต่ล ะพื้ นที่
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รวมถึงการนานวัตกรรมสู่ การผลิ ตอย่างมีประสิ ทธิภ าพ กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมเรื่องพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ และกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่โลกดิจิทัล
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/กทม.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ/เขต
กศน.ตาบล
งานอานวยการ

งานการศึกษานอกระบบ

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

งานนโยบาย

ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจาตาบล
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจาตาบล
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน
ที่มา : (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2561)
ภาพที่ 2 โครงสร้างการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1.2 ความหมายของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนา
คน การให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการศึกษาสร้างสารสนเทศและ
องค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ และภาคเอกชนในการบริหารจัดการ
ร่ ว มกัน ซึ่งนอกจากนี้ ยั งมีผู้ ได้กล่ าวถึงความหมายของศูนย์ดิจิทัลชุมชนไว้มากมาย และผู้ วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลไว้ ดังนี้
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ศูน ย์ ดิจิ ทัล ชุมชน ประกอบด้ว ยคา 3 คา คือ “ศูนย์ ” “ดิจิทัล ” และ “ชุมชน” โดย
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) กาหนดความหมายในแต่
ละคา ดังนี้
ศูนย์ หมายถึง จุดกลาง, ใจกลาง, แหล่งกลาง, แหล่งรวม
ดิจิทัล หมายถึง เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้าง เก็บ ประมวลข้อมูล และเป็นสื่อที่มี
การน าเอาข้ อ ความ กราฟิ ก ภาพเคลื่ อ นไหว เสี ย ง มาจั ด รู ป แบบ โดยอาศั ย เทคโนโลยี ค วาม
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ สื่ อ สารทางออนไลน์ หรื อ ตั ว กลางที่ ถู ก สร้า งขึ้ นโดยอาศัย
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่นาเอาข้อความ กราฟิกภาพเคลื่อนไหว เสียง และ วิดีโอ
มาจัดการตามกระบวนการ และวิธีการผลิตโดยนามาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน
ชุมชน หมายถึง กลุ่ มคนที่อยู่ รวมกั นเป็นสั ง คมขนาดเล็ ก อาศัยอยู่ใ นอาณาบริ เ วณ
เดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน
จากคาข้างต้น ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมายถึง แหล่งรวมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สร้าง
เก็บ ประมวลข้อมูล และเป็นสื่อกลางที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
มาจัดการตามกระบวนการ และวิธีการผลิตโดยนามาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน
ของกลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมหรืออาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2556)
ได้กล่ าวถึงศูน ย์ ดิจิ ทัล ชุมชน หมายถึง ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ได้รับการยกระดับ และปรับ
บทบาทจากการลดความเหลื่อมล้ามาเป็นการสร้างคุณค่า เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน (1 ปี 6 เดือน) เน้นการให้บริการชุมชน
ในกิจกรรมหลักๆ ได้แก่
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ส่งเสริมการซื้อขายออนไลน์ และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การทาธุรกรรมออนไลน์
2. จัดอบรมเพื่อบ่มเพาะความรู้ด้านการค้าขายออนไลน์แบบครบวงจร ได้แก่ การค้นหา
ข้อมูล การเปิดร้าน การถ่ายและตกแต่งภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ การชาระ
เงิน การส่งของ และการสื่อสารกับลูกค้า
3. อบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ อุปกรณ์และ
แอพพลิเคชั่น แนะนาการใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
4. แนะนาบริการภาครัฐ และบริการเชิงดิจิทัลที่น่าสนใจ
5. ให้บริการพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับการทางานร่วมกันของชุมชน รวมถึงจัดให้มีอุปกรณ์
ดิจิทัล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานตัดต่อ แท็บเล็ต เครื่อง Multifunction และ Free WiFi
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของชุมชน
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6. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะเนื้อหาด้านอาชีพ การดูแลสุขภาพ ติวเตอร์
การส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล และความรู้อื่น ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2559) ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน หมายถึ ง
โครงการที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมแรก เป็นการพัฒนา
วิทยากร กศน. เพื่อขยายผลเศรษฐกิจดิจิ ทัล ร่วมกับ DTAC พัฒนาหลักสูตรขึ้น ระยะแรกสถาบัน
กศน.ภาค 5 ภาค ดาเนินการอบรมให้แก่ครู ก. จากสานักงาน กศน.กทม./จังหวัดทุกแห่งๆ ละ 2 คน
เพื่อให้ครู ก. ไป ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับสู่ครู ข. ซึ่งเป็นบุคลากรของ กศน.เขต/อาเภอๆละ 2 คน
หลังจากนั้น ครู ข. จะนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ ายทอดสู่ครู ค. ซึ่งเป็นบุคลากรในระดับตาบลของ กศน.
จานวน 7,424 คน เพื่อนาความรู้ไปถ่ายทอดสู่ปลายทาง คือ ประชาชนในชุมชน ให้สามารถทาธุรกิจ
หรื อ ท าการค้ า ขายออนไลน์ ผ่ า นอุ ป กรณ์ โ ทรศั พ ท์ ส มาร์ ท โฟน (Smart Phone) หรื อ แท็ บ เล็ ต
(Tablet) ได้แต่ก่อนที่จะนาองค์ความรู้ไปถ่ ายทอดให้แก่ประชาชนได้นั้น ต้องมีกิจกรรมที่ 2 คือ การ
สร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิ ทัลชุมชน โดยครู ค. ต้องดาเนินการสารวจข้อมูล และ
ความต้องการของชุมชนเสียก่อนว่าชุมชนนั้น ๆ มีสินค้าอะไร และมีความต้องการในการนาเสนอ
สินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือไม่
สานักงาน กศน. (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,
2559a) ได้กล่าวว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมายถึง ศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูล
ที่จ าเป็ น ส าหรั บ กศน. และชุมชน เพื่อให้ มีความรู้และรับรู้ที่เท่าทันปรับตัว ให้ ส อดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุ คดิจิ ทัล พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ให้ กับคนในชุมชนตลอดจน
ประชาชนทั่วไปให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถพัฒนาศักยภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว
และสังคม ได้
กลุ่ มส่ งเสริ มปฏิบั ติการ ส านักงาน กศน. (กลุ่ มส่ งเสริมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.,
2560) ได้กล่ าวว่า ศูน ย์ ดิจิ ทัล ชุมชน หมายถึง ศูนย์ส่ งเสริมการเรียนรู้เ ทคโนโลยี คอมพิว เตอร์
ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต และศูนย์บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
การสืบค้นข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการเพิ่มมูล ค่าสินค้าและผลิ ตภัณฑ์ สู่การค้าออนไลน์ (ECommerce) เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่วยและไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการลดรายจ่ายเพิ่ม
รายได้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรของชุมชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในยุคดิจิทัล
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพและอื่น ๆ โดยร่วมมือกับเครือข่าย เช่ น
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
เว็บไซต์สาระน่ารู้ (เว็บไซต์สาระน่ารู้ , 2555) ได้กล่าวว่า ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมายถึง
ศูนย์กลางของชุมชนที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ แต่ต้องมีเป็นสถานที่ที่ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ได้อย่างสะดวก
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และที่สาคัญเป็นศูนย์ที่มีเครื่องมือ ICT พื้นฐานในการให้บริการแก่คนในชุมชนทุกกลุ่มที่ต้องการใช้
เครื่องมือ ICT เพื่อการพัฒนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาชุมชนร่วมกัน ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมี
ชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามคานิยามของแต่ละองค์กร
สรุป ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หมายถึง สถานที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการ
ยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT เดิม และเป็นการลดความเหลื่อมล้า การสร้างคุณค่า เพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะเร่งด่วน และเป็น
การส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนในชุมชนในด้านการใช้เทคโนโลยีให้เ กิดประโยชน์ในการดารงชีวิตให้
สามารถทาธุรกิจ หรือทาการค้าขายออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือ
แท็บ เล็ ต (Tablet) รวมทั้งเป็ น ศูน ย์ กลางของชุมชนที่ ตั้ง อยู่ที่ ใ ดก็ ไ ด้ แต่ต้องเป็นสถานที่ ที่ ชุ ม ชน
สามารถเข้าไปใช้ได้อย่างสะดวก และที่สาคัญเป็นศูนย์ ที่มีเครื่องมือ ICT พื้นฐานในการให้บริการแก่
คนในชุมชนทุกกลุ่มที่ต้องการใช้เครื่องมือ ICT เพื่อการพัฒนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาชุมชนร่วมกัน
กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ต่อยอดความคิดในการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัลของประเทศ ภายใต้การดาเนินงานของ กศน.ตาบล
1.3 วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1. เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Digital Divide) โดย
ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการสอดแทรกคุณธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
เหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศให้เยาวชน รวมถึงเป็นช่องทางการเข้าถึงบริการภาครัฐ
(E-Services)
2. เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สถานที่ราชการที่เหมาะสม ศาสนสถานและ
ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชนและชุ ม ชน ให้ มี ค วามรู้ เ รื่ อ งเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าข้อมูล ต่อยอดความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3. เพื่อใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเป็นฐานของการพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานต่าง ๆ เชิงบูรณาการ
4. เพื่ อ พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารให้ แ ก่
ประชาชนในทุกภาคส่ วน ได้แก่ เด็กเยาวชน กลุ่ มอาชีพ เจ้าหน้าที่ห น่ว ยงานระดับท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป
5. เพื่อสร้างผู้ชานาญการในชุมชนให้มีความรู้ ความชานาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสามารถดูแลศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะวิทยากร ICT ชุมชน
ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนในชุมชนได้
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6. เพื่อรวบรวม จัดทาข้อมูลและองค์ความรู้ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
การดารงชีวิตของคนในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น และสารสนเทศ (Community Content Creation)
ในด้านต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการตัดสินใจของคนในชุมชน ในการดาเนินชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลของคนในแต่ละชุมชน และระหว่างชุมชน
โดยเฉพาะเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรรม การสร้างอาชีพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และต่อยอด
ความรู้ของชุมชน
8. เพื่อนาแผนกิจกรรมของศูนย์ฯ ที่จัดทาขึ้น แปลงมาสู่แนวทางปฏิบัติในการดาเนิน
กิจกรรมของศูนย์ฯ ที่เกิดจากความร่วมมือและความต้องการของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่
โดยมีการสืบค้นและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของคนในชุมชนและระหว่างชุมชน
9. เพื่อให้ความรู้ทางด้านการใช้ ICT ในยุคดิจิทัลแก่เยาวชนให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี ไป
พร้อม ๆ กับการใช้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
10. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายครู หรือผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ให้เป็นครู
ICT แกนนา ที่จะทาหน้าที่ขยายผลให้เยาวชนได้รับความรู้ และได้เรียนรู้ ในลักษณะการเรียนให้เป็น
เรียน เรียนอย่างไรในยุคดิจิทัล
สรุ ป การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนนั้ น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ส าคั ญ คื อ ลดช่ อ งว่ า งด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร พัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชน ให้มีความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และใช้ชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความชานาญในด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล และรวบรวมจัดทาข้อมูลและองค์ความรู้ที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ การ
ดารงชีวิตของคนในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ของชุมชน
1.4 การบริหารจัดการและบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในศูนย์ดิจิทัลชุมชน
สาหรับการยกระดับ “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน”เป็น "ศูนย์ดิจิทัลชุมชน" เพื่อเป็น
สื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชน เป็นช่องทางการรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการ
เรี ย นรู้ ต ามอั ธ ยาศั ย และส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ของประชาชน จะมี ก ารปรั บ รู ป แบบให้ มี
ภาพลักษณ์ที่เหมือนกันทุกแห่ง และให้มีลักษณะและบรรยากาศที่เอื้อต่อการพูดคุยและแลกเปลี่ ยน
ความรู้ โดยอาจปรับเปลี่ยนจากรูปแบบห้องเรียนคอมพิวเตอร์มาเป็นห้องที่มีพื้นที่ในการพูดคุย โดย
การนาคอมพิวเตอร์ไปไว้ริมห้อง แล้วมีพื้นที่ตรงกลางเป็นโต๊ะให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรืออาจมีห้องเพิ่ม
เพื่อทาเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของแต่ล ะศูนย์ "การที่ประชาชนมีสมาร์ทโฟน
ใช้มากขึ้น จึงจะเน้นไปที่การสอนประชาชนให้ใช้สมาร์ทโฟน เพื่อการทาอีคอมเมิร์ซ เพราะการใช้
สมาร์ทโฟนทาให้สามารถทาธุรกิจได้ตลอดเวลา แม้ไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนก็ตาม ซึ่งจะช่วยให้
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ประชาชนมีช่องทางการขายผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพื่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นต่อไป" ดังนั้น
ผู้ วิจั ย จึ งได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจัดการ และบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบชองศูนย์ดิจิทัลชุมชน ดังนี้
1.4.1. การบริหารจัดการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
“ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT ชุ ม ชน” (Community ICT Learning Centre) เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
ทางเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์ และอินเทอร์เน็ตของชุมชนที่มีชื่อเรียกที่ห ลากหลายกันไปแล้วแต่ว่า
หน่วยงานไหนอยากที่จะตั้งชื่ออย่างไรหรือเพื่อเน้นให้เห็นกิจกรรมหลัก ๆ ของศูนย์นั้น ๆ เช่น ศูนย์สื่อ
ของชุมชน (Multimedia Learning Centre) ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ของชุมชน (Community
Electronic Centre) ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะมีชื่ออย่างไรก็ตามศูนย์ฯ ดังกล่าวล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อการ
ส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ห่างไกลและชุมชนที่ไม่ส ามารถเข้าถึงสื่อดังกล่าวสามารถที่จะเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ จ ากสื่อดังกล่ าวได้ อย่างเท่าเทียมเท่าทันและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒ นาตนเองพัฒนา
ครอบครัวพัฒนาอาชีพพัฒนาบุตรหลานหรือเด็กเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียม
กับคนกลุ่มอื่น ๆ ในสังคมได้
ดังนั้น “ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน” จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สาคัญของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมี
จุดมุ่งหมายที่จะให้ประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ที่ห่างไกลทั่วประเทศได้มีโอกาสในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองของครอบครัวและ
ของชุมชนได้อันจะเป็นการช่วยลดช่องว่างและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันทั้งกลุ่มคนเมืองและคนชนบทที่อยู่ห่างไกลได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.4.2 บทบาท และหน้าที่ ความรับผิดชอบในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (เดิม)
1. ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นผู้ที่คณะกรรมการ บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชนมอบหมายหรือจ้างให้เป็นผู้ดูแลประจาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโดยมีหน้าที่หลักๆ เช่น
1.1 ดูแลอุปกรณ์ต่าง ๆ ขณะเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมิให้สูญหาย
1.2 ดู แ ลคนที่ เ ข้ า มาใช้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT ชุ ม ชนให้ เ ป็ น การใช้ ง านแบบปกติ
(Normal used) และไม่ให้ใช้ผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
1.3 แนะนาผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้สามารถใช้งานได้
เช่น สอนผู้ใช้งานไม่เป็นให้สามารถใช้งานได้เป็นต้น
1.4 ประสานงานกับสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
เครือข่ายผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานสถิติจังหวัด
หน่วยงานราชการในพื้นที่ผู้นาชุมชนเป็นต้น
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2. ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนหรือผู้อานวยการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนต้อง
กากับติดตามดูแลสนับสนุนเชื่อมประสานทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพื่อให้การ
บริหารจัดการศูนย์ การเรี ยนรู้ ICT ชุมชนสามารถเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุดและชุมชนในพื้นที่ไ ด้รับ
ประโยชน์ สู ง สุ ด และเท่ า เที ย มอี ก ทั้ ง ต้ อ งก ากั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การประสานงานกั บ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น กากับติดตามเกี่ยวกับการรายงานการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทราบทุกเดือน เช่น รายงานจานวน และชื่อผู้เข้ามาใช้งานภายในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นต้น
3. คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์การ
เรี ย นรู้ ICT ชุมชน และคณะกรรมการบริห ารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนทาหน้าที่ในการกาหนด
นโยบายในการบริหารจัดการศูนย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชนนั้นรวมทั้งกากับการบริหารงานศูนย์ การ
เรียนรู้ ICT ชุมชนให้มีความโปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการ เช่น ประกอบด้วยผู้นาในชุมชน
นั้น ๆ อาทิเช่น นายก อบต. นายกเทศมนตรี กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนจะเป็นผู้ที่กาหนดนโยบาย เช่น จะเก็บค่าใช้บริการ
ศูนย์ฯหรือไม่ค่าซ่อมแซมเครื่องและอุปกรณ์จะใช้เงินจากที่ใดบ้าง เป็นต้น
4. แกนนาเครือข่ายผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนแกนนาเครือข่ายผู้ดูแลศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน คือ คณะทางานเครือข่ายผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานและให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวง ICT และชุมชนในพื้นที่และรวมทั้งระหว่างศูนย์ฯด้วยกันเองโดย
แบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ประธานแกนนาเครือข่ายแกนนาของแต่ละภาคแต่ละจังหวัด เป็นต้น
ซึ่งมีบทบาทภารกิจของแกนนาเครือข่ายผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนประกอบด้วย
4.1 บทบาทด้ า นการบริ ห ารจั ด การร่ ว มวางแผนจั ด ท าและทบทวนแผนการ
ดาเนินงานของคณะทางานเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
4.2 บทบาทด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละศูนย์หรือแต่ละชุมชนตลอดจนเป็นที่ปรึกษาให้คาแนะนาแก้ไขปัญหาการ
ดาเนินงานเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตามขีดความสามารถของคณะทางานเครือข่าย
4.3 บทบาทด้านการประสานงานเชื่อมร้อยเครือข่ายเป็นศูนย์กลางการประสานงาน
แจ้งข่าวคราวความเคลื่อนไหวและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ จากกระทรวงสู่ระดับ
ภูมิภาคระดับจังหวัดและระดับพื้นที่
4.4 บทบาทด้านการติดตามประเมินผลรายงานผลการดาเนินกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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4.5 บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดาเนินงานและความเคลื่อนไหวของ
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
4.6 บทบาทด้านการพัฒนาบุคลากรประสานงานอานวยความสะดวกและให้ความรู้
ในการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ให้แก่เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
สรุป การบริหารจัดการและบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อให้
ประชาชนหรื อชุมชนในพื้น ที่ที่ห่ างไกลทั่ว ประเทศได้มีโ อกาสในการเข้ าถึงและใช้ประโยชน์ จ าก
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองของครอบครัวและของชุมชนได้
อันจะเป็นการช่วยลดช่ องว่างและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกันทั้งกลุ่มคนเมืองและคนชนบทที่อยู่ห่างไกลได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งกาหนด
กรอบการดาเนินงานให้กับบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการ
ผู้ดูแล ให้สามารถดาเนินงานภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 แนวทางการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตาบล
ศูน ย์ ดิจิ ทัล ชุมชน เป็ นศูนย์ส่ งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ ศูนย์บริการ
อินเทอร์เน็ต และศูนย์บริการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
นักศึกษา กศน. และประชาชนเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การสืบค้น
ข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสาร การบริหารจัดการเพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ สู่การค้าออนไลน์
(E-Commerce) เป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายและไม่ ผ่านพ่อค้าคนกลาง เป็นการลดรายจ่าย
เพิ่มรายได้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุค
ดิจิ ทัล ซึ่งน่ าจะเป็ น ประโยชน์ ในการด าเนินชีวิ ต การประกอบอาชี พ และอื่น ๆ โดยร่ว มมื อ กั บ
เครือข่าย เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแนว
ทางการดาเนินงาน ตามตารางที่ 1 แสดงแนวทางการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตาบล
ตารางที่ 1 แนวทางการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตาบล
ที่
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
1 กิจกรรมให้ความรู้ 1. จัดการเรียนรู้การใช้ Computer/ Smart Phone/ Tablet และ
ด้าน ICT แก่
เครื่องมืออื่น ๆ ให้แก่นักศึกษา กศน. และประชาชนในชุมชน
นักศึกษา กศน. และ 2. จัดการเรียนรู้การใช้สื่อดิจิทัล และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ให้แก่
ประชาชนในชุมชน
นักศึกษา กศน. และประชาชนทุกกลุ่มชุมชน
3. ให้บริการสารสนเทศชุมชน
4. ให้บริการ Internet และสัญญาณ WIFI
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ตารางที่ 1 แนวทางการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตาบล (ต่อ)
ที่
งาน/กิจกรรม
วิธีดาเนินงาน
2 จัดเก็บ วิเคราะห์
1. ให้มีการจัดเก็บ วิเคราะห์ จัดทาระบบสารสนเทศชุมชม โดยใช้
และเผยแพร่ระบบ
ระบบฐานข้อมูลของ สานักงาน กศน. หรือจัดทาระบบฯ ขึ้นเอง
สารสนเทศชุมชน
เช่น Website กศน. ตาบล Webpage Fan page
2. จัดการเรียนรู้การใช้สารสนเทศชุมชน มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ที่หลากหลาย
เช่น การจาหน่ายสินค้า การแนะนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ
3 กิจกรรมการให้
1. จัดการเรียนรู้ ระบบการซื้อขายสินค้าของชุมชน ด้วย E–Commerce
ความรู้ด้าน
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนสามารถใช้ระบบ E–Commerce เป็น
E–Commerce
ช่องทางในการจาหน่ายสินค้าของชุมชน เช่น ระบบ E–Commerce
และการจัดทา
ที่พัฒนาขึ้นเอง ระบบ E–Commerce สาเร็จรูปจากเว็บไซต์ที่ให้
เว็บไซต์การบริการ
บริการระบบ E–Commerce จากสื่อสังคมออนไลน์
ด้านต่าง ๆ ของ
3. ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดทาเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการ
ชุมชน
ให้บริการศักยภาพของชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ที่พัก
แบบโฮมสเตย์
4 สรุป รายงาน และ 1. สรุปรายงานผลการดาเนินการบริหารจัดการ และกิจกรรมให้แก่ กศน.
เผยแพร่ผลการ
อาเภอ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ ตามระยะเวลาที่กาหนด
ดาเนินงาน
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดาเนินงานให้ชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ
ที่มา แนวทางการดาเนินงาน กศน. ตาบล (กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ สานักงาน กศน., 2560)
สรุป จากตารางที่ 1 พบว่า แนวทางการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตาบล
มีการดาเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) กิจกรรมให้ความรู้ด้าน ICT แก่ นักศึกษา กศน. และ
ประชาชนในชุมชน 2) จัดเก็บ วิเคราะห์ และเผยแพร่ระบบสารสนเทศชุมชน 3) กิจกรรมการให้
ความรู้ด้าน E–Commerce และการจัดทาเว็บไซต์การบริการด้านต่าง ๆ ของชุมชน และ 4) สรุป
รายงาน และเผยแพร่ผลการดาเนินงาน
1.6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล พ.ศ. 2559
รัฐบาลมีนโยบายที่สาคัญในการขับเคลื่ อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมียุทธศาสตร์ที่สาคัญ ได้แก่ การสร้างสังคมคุณภาพที่
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ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น
เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายของแผนงานดังกล่าว ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จึงต้องร่ว ม
ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ เช่น ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน กศน.ตาบล และเน็ ตอาสา ในการสร้างความตระหนั ก ถึง ความส าคัญ และประโยชน์ ข อง
เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ในภาคประชาชนในวงกว้าง รวมถึงการสนับสนุนเพื่อให้ เกิดการประยุกต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน และอาชีพ ได้ อย่ างสร้า งสรรค์เ พื่ อ การพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตและเศรษฐกิ จชุ ม ชนที่
สร้ า งสรรค์ และยั่ ง ยื น โดยบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการจัดทาข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งานส่ ง เสริม การศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ซึ่ง
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ นี้ จั ด ท าขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ภายในงานดิจิทัล
ไทยแลนด์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง
ความรวมมือ (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2559b) ดังนี้
1. กรอบวัตถุประสงค์
1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคประชาชนให้
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบ
1.2 เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถขยายผลได้ในวงกว้าง
1.3 เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างน้อย
1,000,000 คน
2. ขอบเขตความร่วมมือ
2.1 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะพัฒนาวิทยากรชุมชนของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการอบรมเพื่อขยายผลในชุมชน ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม วิทยากร หลักสูตร สื่อการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
2.2 สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะพัฒนาบุคลากรของ กศน.ตาบล ให้สามารถเป็นวิทยากร หรือผู้อานวย
ให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัลของประชาชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชนใน กศน.ตาบล รวมถึงขยายผลไปยังระดับหมู่บ้าน เพื่อให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
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2.3 บริ ษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) จะให้ การสนับสนุน
ส่งเสริมเพื่อให้กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือนี้ประสบความสาเร็จ โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความตระหนั ก ในวงกว้ า งถึ ง ความส าคั ญ ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล จั ด ท าหลั ก สู ต รการประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับชุมชน การสร้างเครือข่ายเน็ตอาสา เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน รวบรวมและประเมินผลการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของความ
ร่วมมือ
สรุป บทบาทที่สาคัญ ได้แก่ ให้บริการประชาชนและแนะนาการใช้เทคโนโลยี เพื่อการ
ดารงชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพ มีการทางานเชิงรุกด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของประชาชน ด้วยการเพิ่มรายได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีเป้าหมาย คือ การจัดตั้งศูนย์
ดิจิทัลชุมชนให้ครบทุกตาบลภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ โดย สานักงาน กศน. ซึ่งให้
กศน.ตาบล ทาหน้าที่เป็นศูน ย์ดิจิทัลชุมชน และสนับสนุนสถานที่ เครื่องมือ และบุคลากร ในขณะที่
กระทรวงไอซีทีและบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น กล่องรับสัญญาณทีวีเพื่อการเรียนรู้ผ่านดาวเทียม
ตลอดจนงบประมาณสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเชิงเศรษฐกิจ
2. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ทุกคน ทุกวัยสามารถเรียนรู้ได้
ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจน
ตาย ไม่มีการหยุดนิ่ง เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาและอย่างสม่าเสมอ กระทาได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
2.1 ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การศึกษาในความคิดของคนส่วนใหญ่มักจะจากัดอยู่ตามสถานศึกษาอย่างโรงเรียนหรือ
มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาออกมาแล้ ว ก็ มั ก จะคิ ด ว่ า ตนเองมี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพและดารงชีวิต ซึ่งในความเป็นจริงเราอยู่ในโลกที่ไม่เคย
หยุดหมุนและเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกวัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถหยุดการเรียนรู้ไว้ที่จุดใดจุด
หนึ่ง แต่ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อให้หมุนทันตามโลกเช่นกัน ซึ่งสุดท้ายแล้วจึงกลายเป็นที่มาของ
แนวคิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต ”นักการศึกษาบางท่านกล่าวว่า การให้ความหมายของคาว่า “การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต” นั้น มีคาที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 คา คือ ชีวิต (Life) ตลอดชีวิต (Lifelong) และการศึกษา
(Education) หรือการเรียนรู้ (Learning)
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คาว่า “Life” หรือ “ชีวิต” นั้น อาจมองในแง่ของพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัย
ความเจริ ญ เติ บ โต ความเปลี่ ย นแปลง นอกจากนั้ น ชี วิ ต ต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คม ประวั ติ ศ าสตร์
มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนา และการเมือง
คาว่า “Lifelong” หรือ “ช่วงชีวิต” นั้น อาจมองในแง่ของช่วงเวลาของชีวิตของบุคคล
ตั้งแต่เกิดจนตาย
คาว่า “Education” กับ “Learning” หรือ “การศึกษา” และ “การเรียนรู้” มีความ
คลายคลึ ง กั น มาก นั ก การศึ ก ษาหลายท่ า นได้ ใ ห้ ค าอธิ บ ายไว้ ทั้ ง 2 ค านี้ มั ก จะใช้ แ ทนหรื อ ใช้
ความหมายเดียวกัน คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนหรือในตัวบุคคล เป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากการได้รับความรู้ ได้รับประสบการณ์ และนอกจากนั้น มีผู้ที่ให้ความหมาย
และจากัดความของคาว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้หลายคน ดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ได้ ใ ห้
ความหมายของการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต หมายถึ ง การศึ ก ษาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการผสมผสานระหว่ าง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สุมาลี สังข์ศรี (สุมาลี สังข์ศรี, 2546) กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง ภาพรวม
ของการศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายและเป็นการศึกษา เพื่อมุ่ ง
พัฒนาบุคคลใหปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในทุกช่ วงชีวิตของบุคคลและพัฒนาต่อเนื่องให้ เต็ม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกวั ย ทั้งการศึกษา
ในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาแบบไม่ เป็นทางการ จากทุกแหล่ง
ความรู้ในชุมชนและสังคม และเกิดขึ้นได้ทุกที่ โดยไม่จากัดเวลา และสถานที่ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น
การศึกษาที่สมั พันธ์กับชีวิตและผสมผสานกลมกลืนกับการดาเนินชีวิตของบุคคล
สุนทร สุนันท์ชัย (สุนทร สุนันท์ชัย, 2545) กล่าววา การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการศึกษา
ทั้งหมดของชีวิตมนุษ ย์จากเกิดจนตาย มุ่ งพัฒนามนุษย์ ให้ปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในโลก
ปัจจุบัน และพัฒนาต่อเนื่องให้เต็มศักยภาพของบุคคลแต่ละคน เป็นการศึกษาที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะ
เรียนรูดว้ ยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และไม่เป็นทางการ
รุ่ง แก้วแดง (รุ่ง แก้วแดง, 2543) กล่าววา การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเรียนรู้ ที่
รวมถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้ เรียน คือ ผู้ที่สามารถเรียนรู ได้
ตั้งแต่ก่อนเกิดจนตาย เรียนรู้ได้ทั้งชีวิต ครอบคลุมถึงคนที่ศึกษาด้วยตนเอง คนในวัยทางาน ผู้สูงอายุ ฯลฯ
สานักงาน กศน. (สานักงานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ,
2553) ได้ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต ( Lifelong Education) หมายถึง การศึ ก ษาที่
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เกิดขึ้น จากการผสมผสานระหว่า งการศึ ก ษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่เกิดจนตาย และพัฒนาคนให้ได้เรียนรู้ในรูปแบบต่ าง ๆ ตามความสามารถของตนเอง
เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถทางานและอยู่ร่วมกันในสังคม
Cropley (Cropley & Dave, 1978) การเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong Learning) หมายถึง
การเรียนรู้ที่เป็นการตอบสนองความสานึกของความต้องการที่จะเรียนในส่ วนของผู้เรียนรู้เอง และ
เป็นสานึกและความพยายามของหน่ วยงานทางการศึกษาที่จะจัดสถานการณ์ เพื่อจะอานวยความ
สะดวกให้กับการเรียนรู้ นั้น การเรียนรู้ ตลอดชีวิตจะไม่ รวมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่ าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิต
Peterson (Peterson, 1979) กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลตลอดช่วงชีวิตของเขา อันเป็นผลมาจากกระบวนการพัฒนาสติปัญญา สังคมและ
บุคคล การเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะการศึกษาของผู้ ใหญ่แต่เป็นการศึกษาสาหรับทุก ๆ
ช่วงชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษาไปจนถึงผู้ สูงอายุเกิดขึ้น
ตั้งแต่เกิดจนตาย
UNESCO (UNESCO, 1968) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ว่า การเรียนรู้
ตลอดชีวิตนั้นได้นามาใช้ในเชิงของการให้ การศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ออกจากโรงเรียนแล้ ว หรืออาจจะ
เรี ย กว่ า ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นวั ย ผู้ ใ หญ่ เ ป็ น เวลานาน แต่ ปั จ จุ บั น นี้ ค วามหมายของการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต นั้ น
ครอบคลุ ม กว้ า งกว่ า กล่ า วคื อ จะครอบคลุ ม กระบวนการจั ด การศึ ก ษาในภาพรวมเป็ น การจั ด
การศึกษาที่จะสนองความต้ องการทางการศึกษาของแต่ ละบุคคลและของกลุ่ ม จะครอบคลุมตั้งแต่
การศึกษาสาหรับเด็กไปจนถึงการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่อย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต
จากความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่กล่าวมา สรุปได้ วา “การเรียนรู้ตลอดชีวิต ”
เป็นเป้าหมายและอุดมการณ์ในการจัดโครงสร้างและระบบการจัดการศึกษาเพื่อทาให้บุคคลสามารถ
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงให้ความสาคัญที่การ
จัดระบบโครงสร้างของการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นการศึกษาทั้งหมดของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่
เกิดจนตาย มุ่งพัฒนาให้มนุษย์ปรับตนเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน และพัฒนาต่อเนื่องให้
เต็มศักยภาพของบุคคล เป็นการศึกษาที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทุก
ชนิดทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การศึกษาประเภทต่ าง ๆ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรี ย นรู้ ตลอดชีวิต และหลั งวัย เรี ยนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การศึกษานอกระบบ การศึกษาผู้ ใหญ่
การศึกษาเหล่านี้เป็นเพียงประเภทย่อย ๆ ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น
เป็นผลรวมของการศึกษาทุกประเภทที่บุคคลได้รับตั้งแต่เกิดจนตาย
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2.2 ลักษณะสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การส่งเสริมให้บุคคลในสังคมเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ ตามศักยภาพ
เฉพาะตนนั้น ต้องให้ความสาคัญครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ทุกคนต้องตระหนักว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับชีวิตของคนทุกคน
2. ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันไม่มีข้อจากัด
ในเรื่องเพศ อายุ ร่างกาย สติปัญญา อาชีพ พื้นฐานการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม
3. ต้องมีความเชื่อว่า บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด
4. ในแต่ล ะช่ว งอายุ บุคคลควรได้รับการศึกษาหลายรูปแบบผสมผสานกั น เพื่อการ
พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพของบุคคล
5. ต้องครอบคลุมการศึกษาทุกประเภททุกระดับ
6. จัดบริการการศึกษาที่หลากหลาย มีสาขาวิชาหลักสูตรและกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เลือก
เรียนและฝึกฝนอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล
7. สร้างความยืดหยุ่นในกฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ ทั้งในประเด็นของกระบวนการ เวลา
และสถานที่
8. จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอมีแหล่งการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของ
ผู้เรียนได้เพียงพอ การเรียนรู้ควรเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา
9. ให้มีการเทียบโอนหลักฐานการศึกษาหรือการเรียนรู้กันได้ทั้ง ในการศึกษาประเภท
เดียวกัน และระหว่างการศึกษาทั้ง 3 ประเภท
10. จัดการศึกษาให้ สั มพันธ์โ ดยตรงและกลมกลืนกับการดาเนินชีวิตของบุคคลและ
ชุมชน เพื่อให้ทุกคนตระหนัก ว่าการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
11. เป็ น กระบวนการเรีย นรู้ มุ่ง ให้ ความส าคั ญ แก่ตัว ผู้ เรี ยนหรื อบุ ค คลเป็ นหลั ก จึง
ส่งเสริมให้แต่ล ะบุ คคลพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ให้กาหนดหรือเลื อกวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ตนเองและรู้วิธีแสวงหาความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม
2.3 แนวปฏิบัติของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวปฏิบัติสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันแนวความคิดของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นที่ยอมรับกว้างขวางและนับวันจะยิ่งมากขึ้น แต่ก็ยังไม่มีการกาหนดแนวปฏิบัติไว้
อย่างตายตัว และแนวทางปฏิบัติของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาควรกาหนดให้ชัดเจน
2. ด้านกลุ่มเป้าหมายควรมีการศึกษาวิเคราะห์และกาหนดให้ชัดเจน
3. ด้านประเภทของการศึกษาต้องจัดการศึกษาทุกประเภทให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
4. ด้านแหล่งการเรียนรู้ควรจัดให้มีความหลากหลาย เปิดกว้าง และประสานสัมพันธ์
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5. ด้านผู้จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตควรประสานความร่วมมือ
6. ด้านเนื้อหาหลักสูตรควรเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน
7. ด้านวิธีการให้ความรู้ ให้การศึกษาควรมีความหลากหลายเพื่อผู้เรียนเลือกได้ ตาม
ความต้องการ
8. ด้านสื่อเทคโนโลยี ใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
9. ด้านบทบาทของครูหรือผู้สอน พัฒนาให้รู้บทบาทและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
10. ด้านการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายควรให้รู้ เข้าใจและสนใจ
ศึกษา
11. ด้านการสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องการสร้าง
ในกลุ่มเป้าหมาย
12. ด้านการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต
จากลักษณะสาคัญและแนวปฏิบัติของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สรุป ได้ว่า การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมีความจาเป็นและมีความสาคัญต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติเป็นอย่างมาก เป็นการศึกษาที่
ไม่แยกจากชีวิต และผสมผสานกลมกลืนไปกับการดาเนินชีวิตของบุคคล กล่าวคือ ช่วยให้บุคคลได้มี
โอกาสเรี ย นรู้ ใ นทุ ก ช่ ว งของชี วิ ต มี โ อกาสทางการศึ ก ษาอย่ า งเสมอภาคเท่ า เที ย มกั น มี รู ป แบบ
การศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกลมกลื น กั บ สภาพการด าเนิ น ชี วิ ต สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ชี วิ ตจริง
สอดคล้ องกับ การงาน สามารถเลื อกอาชีพ และพั ฒ นาอาชี พ ได้ อย่ างเหมาะสมกับสภาพการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีอิสระในการเรียนรู้ สามารถเลือกเรียน
ในสิ่งที่ตรงกับความต้องการความสนใจของตนเอง เลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมตามระดับความสามารถ
ของตน พั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพสั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม สามารถพึ่งตนเองและนาตนเองในการเรียนรู้ได้ พร้อมทั้ง ช่วยให้
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสในการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง นอกจากนั้นบุคคล
และองค์กรในสังคมยังมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
2.4 พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2559
การศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ซึ่งเป็นการศึกษาที่ผสมผสานระหว่างการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการสร้างสรรค์ เกิดขึ้นภายใต้หน่วยงาน
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หลักที่รับผิดชอบคือ สานักงานการศึกษาตลอดชีวิต (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2559c) จึงสามารถระบุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ดังนี้
1. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้จัดในสถานศึกษา สถานที่ของภาคีเครือข่ายการศึกษา
ตลอดชีวิต หรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ต้องคานึงถึงความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและความ
หลากหลายในการปฏิบัติ เหมาะสมสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของบุคคล และการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษาตลอดชีวิต
3. การจั ด การส่ ง เสริ ม และการสนั บ สนุ น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ให้ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายการศึกษาตลอดชี วิต ดาเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 การส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต
3.2 กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต โดยให้
ความสาคัญแก่ผู้เกี่ยวข้องตามบทบาทและหน้าที่
สรุป สาระสาคัญ คือ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิตภายใต้มาตรการส่งเสริม สนับสนุนและการบริหารและการ
จัดการการศึกษาตลอดชีวิต ดังนี้ ให้จัดการศึกษาในสถานศึกษา ภาคีเครือขาย หรือแหล่งเรียนรู้ โดย
คานึงถึงความเป็นเอกภาพด้านนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ สอดคล้องกับความถนัด
และสนใจของผู้ เรี ย น และมีห น่ ว ยงานราชการ ภาคีเครือ ข่า ยให้ ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น ด้ า น
การศึกษาตลอดชีวิต
2.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษาที่นาไปสู่ การปฏิบัติ โดยมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถสรุปได้ ดังนี้
แผนงานและโครงการสาคัญที่รองรับศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1. แผนงาน/โครงการสาคัญเร่งด่วน (ปีงบประมาณ 2560–2561)
1.1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การจัดการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2 โครงการขยายเครือข่ายการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่
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2. แผนงาน/โครงการตามเป้าหมายที่รองรับศูนย์ดิจิทัลชุมชน
2.1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารทางการศึกษา
ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการศึกษา
2.2 โครงการพัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้
2.3 โครงการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก/สื่ออุปกรณ์และการบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นเฉพาะบุคคล
2.4 โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
2.5 โครงการจัดบริการสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
2.6 โครงการศึกษาระบบและกลไกการส่งเสริมสนับสนุนการผลิ ตและพัฒ นาสื่ อ
ตารา สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้กลไกการแข่งขันอย่างเสรีและ
เป็นธรรม
2.7 โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
2.8. โครงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
2.9 โครงการจัดให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2.10 โครงการจัดทาคู่มือการบันทึกและใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล
2.11 โครงการจัดทามาตรฐานข้อมูลกลางระดับสถานศึกษา หน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
2.12 โครงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ของหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา
สรุ ป แผนการศึกษาแห่ งชาติฉบับนี้เป็ นการวางกรอบเป้าหมายและทิ ศทางการจั ด
การศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตาม
ศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อน
ภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
ซึ่งได้เน้นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษารวมทั้ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและศูนย์ดิจิทัลชุมชนใน
ปั จ จุ บั น ทั้งการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒ นา
โครงข่ายให้ครอบคลุม และการพัฒนาคลังข้อมูล สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้
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2.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ , 2560) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาตลอดชีวิต ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้
1. จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาและสถานที่ และใช้
มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
2. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบ
การจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุ ป จากยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพทุ น มนุ ษ ย์ ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชีวิต ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต นั้น
เน้นการจัดทาสื่อการเรียนที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมทั้งการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต
3. นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน พ.ศ. 2561
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและแผนงาน สานักงาน กศน. (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ได้
ดาเนินการจัดทานโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
สามารถดารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะ
ที่จาเป็นในโลกศตวรรษที่ 2 โดยได้วางแผนการดาเนินการที่รองรับศูนย์ดิจิทัลชุมชนในปัจจุบัน โดย
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. จั ดและส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อ
ยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมของศูนย์การ
เรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่าง ๆ
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3. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและ
ประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงาน กศน. ได้กาหนดโครงการส าคัญทั้งที่เ ป็น
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่ วมขับ เคลื่ อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และภารกิจต่อเนื่อง โดย
โครงการสาคัญที่ดาเนินการเพื่อร่วมขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับศูนย์
ดิจิทัลชุมชน สามารสรุปได้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ประกอบด้วย
1.1 การขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.2 การพั ฒ นาก าลั ง คนให้ เ ป็ น Smart Digital Persons (SDPs) ที่ มี ทั ก ษะด้ า น
ดิจิทัล เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ ประกอบด้วย
2.1 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม หรือ Smart Farmer
2.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบด้วย
3.1 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning MOOC ที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
มาบริหารจัดการเรียนรู้
3.2 พลิกโฉม กศน.ตาบล สู่ กศน.ตาบล 4 G (Good Teacher, Good Place Best
Check-In, Good Activities, Good Partnership)
จากนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน พ.ศ. 2561 ข้างต้น สรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
เรี ย นรู้ ตลอดชีวิตและศูน ย์ ดิจิ ทัล ชุมชน ได้ว่า กศน. มีวิสั ยทัศน์ที่ต้องการให้ คนไทยได้รับโอกาส
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อร่วมขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา
ประเทศที่สอดคล้องกับ ศูนย์ ดิจิทัลชุมชน คือ การขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” การพัฒนา
กาลังคนให้เป็น Smart Digital Persons (SDPs) การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม หรือ
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Smart Farmer ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning
MOOC และรวมทั้งการพลิกโฉม กศน. ตาบล สู่ กศน.ตาบล 4 G
การเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้รูปแบบการเรียนรู้สาหรับคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลง
ไปแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ดังที่ (สกล ธีระวรัญญู, 2559) กล่าวว่า
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงของระบบการศึ ก ษา ตลาดแรงงาน อาชี พ ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น อาชี พ เก่ า บางอาชี พ จะลด
ความสาคัญลง ปริมาณความรู้มีอัตราการเติบโตสูง ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่
ชัดเจนเกี่ยวกับความจาเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ยุคข้อมูลข่าวสาร คือ รูปแบบที่สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ทาให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่
เช่น หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดสาหรับมวลชน (MOOCs) หรือช่องทางการเรียนรู้อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาพ เสียง วิดิทัศน์ สื่อสังคม เกม จึงนับเป็นโอกาสดีของคนยุคปัจจุบันในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับตนเองซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านเกี่ยวกับดิจิทัลในยุคปัจจุบัน เพื่อนามาใช้
ประกอบเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลการทางานวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
กับการนามาประยุกต์ใช้ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ ดังนี้
1. ความสาคัญของดิจิทัล
ตามแผนพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ได้ ก ล่ า วว่ า การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นได้ส่งผลต่อบริบทของโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป จากในอดีต
เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ อาทิ ระบบประมวลผลที่ ฉ ลาดขึ้ น และมี ค วามเป็ น อั ต โนมั ติ ปริ ม าณข้ อ มู ล
ในฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และสามารถนาไปวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มีขนาดเล็กลง ซึ่งสามารถพกพาและเคลื่อนที่ไปทุกหนแห่ง ฯลฯ ได้
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแทบทุกมิติ ไม่เว้นแม้แต่มิติการทางานของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิ จิทัลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการเฉพาะด้านทาหน้าที่
ช่วยเหลือคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ชี้นาทิศทางของการพัฒนาให้ แก่
หน่ ว ยงานทั้ ง ภาคเอกชนและภาครั ฐ และก าหนดนโยบายสนั บ สนุ น ด้ า นการสร้ า งแรงจู ง ใจ
(Incentive) นวัตกรรม (Innovation) จัดหาตลาด ให้แก่เอกชน เพื่อร่วมกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้
เข้มแข็ง และพัฒ นาคนไทยที่ มีความสามารถโดยมีห ลั ก ในการปฏิบัติ งาน (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) ดังนี้
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1.1 หลักการนาทาง
1. สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมให้สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การแก้ปัญหาและความท้าทายของประเทศ
2. ใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีได้อย่างก้าวกระโดด
3. เข้าถึงคนทุกกลุ่ม (โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่า งไกลและยากจน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ) โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร สื่อ
การเรียนรู้ และบริการดิจิทัลของรัฐ
4. วางแผนจากข้อมูลความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศที่นาไปสู่ การ
พัฒนาที่เป็นไปได้จริงในทางปฏิบัติ
5. รวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมไปสู่การปฏิบัติตามแนวทาง “ประชารัฐ” ซึ่งเน้นการร่วมมือร่วมใจและรวมพลังของทุกภาคส่วน
1.2 เป้าหมาย
1. เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ด้ ว ยการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสาร และบริการต่าง ๆ ผ่าน
สื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. พัฒ นาทุน มนุ ษย์สู่ ยุคดิจิทัล ด้ว ยการเตรียมความพร้อมให้ บุคลากรทุกกลุ่ ม มี
ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิต และการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล
4. ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความโปร่ ง ใส มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล
สรุป การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลในปัจจุบันตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2560-2564 มีหลักในการปฏิบัติ คือ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ใช้ประโยชน์
สูงสุดจากพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าถึงคนทุกกลุ่ม วางแผนจากข้อมูลความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของประเทศ และรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน
1.3 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาในระยะยาว
อย่ า งยั่ ง ยื น สอดคล้ อ งกั บ การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แต่ เ นื่ อ งจากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงกาหนดภูมิทัศน์ดิจิทัล
หรือทิศทางการพัฒนา และเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะดังนี้
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ระยะที่ 1 Digital Foundation ( 1 ปี 6 เดือน ) เป็นระยะที่ประเทศไทยมุ่งลงทุนและ
สร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในภายหลัง ระยะนี้
กระทรวงจะขับเคลื่อนแผนฯอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการขับเคลื่อนเร่งด่วน นอกจากนี้ ในเชิง
สถาบันกระทรวงจะผลักดันชุดกฎหมายที่ครอบคลุม และปฏิรูปองค์กรในการขับเคลื่อนงาน
ระยะที่ 2 Digital Thailand I: Inclusion ( 5 ปี ) เป็นระยะที่ประเทศไทยก้าวย่างเข้าสู่
การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ที่ทาให้ทุกภาคส่วนของประเทศสามารถเข้าถึง มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม หรือจะกล่าวได้ว่า เป็นช่วงที่มุ่งเน้น Inclusive Growth, Inclusive
Development
ระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation ( 10 ปี ) ประเทศไทยก้าวไปสู่
การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ และ
บรรลุเป้าหมายซึ่งเป้าหมายของแผนฯ ที่ได้กาหนดไว้ทั้ง 4 ด้าน
ระยะที่ 4 Global Digital Leadership ( 20 ปี ) เป้าหมายของการพัฒ นาระยะยาว
เป็นไปอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว (รายได้
ก้าวข้ามผ่านกับดักรายได้ปานกลาง) ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ คุณค่า
ทางสังคมอย่างยั่งยืน
สรุป การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนา และ
เป้าหมาย 4 ระยะ คือ ประเทศไทยมุ่งลงทุนและสร้างฐานรากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ก้าวย่างเข้าสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ที่ทาให้ทุกภาคส่วนของประเทศสามารถเข้าถึง เป็นดิจิทัลไทย
แลนด์ ที่ ขั บ เคลื่ อ นและใช้ ป ระโยชน์ จ ากนวั ต กรรมดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ และสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน
2. การให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (E–Government)
2.1 ประวัติความเป็นมา
รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนา และการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร (ICT) มาใช้ในภาครัฐ (E-Government) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่ว ยงานภาครัฐ ที่
ให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจจะต้องเร่งดาเนินการพัฒนานา ICT มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ทันสมัยและโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสารสนเทศ และการบริการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันนา ICT มาใช้ เพื่อ
ทาการปฏิรู ป ระบบบริ ห ารองค์ กรของรัฐ ให้ ได้เ ป้าประสงค์ ข องการบริ การที่มี ประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558)
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จากสภาพการพั ฒ นาของภาครั ฐ ใน E-Government ที่ ผ่ า นมา แต่ ล ะหน่ ว ยงานมี
มาตรฐานที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง ในด้ า นข้ อ มู ล การเชื่ อ มโยงระหว่ า งเครื อ ข่ า ย และความไม่ พ ร้ อ มใน
โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่สาคัญ ทาให้ระบบที่มีอยู่ไม่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงให้เกิด
บริการแก่ประชาชน และภาคธุรกิจ ได้ตามเป้าประสงค์ที่กาหนด ดังนั้น เพื่อผลักดันให้การพัฒนา EGovernment ได้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงได้จัดทา
แผนงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น ประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ลดขั้นตอน โดยได้จัดทาแผนทิศทางการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Roadmap) ที่กาหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ประเด็น ได้แก่
1. การจัดตั้งหน่วยงาน E-Government Agency
2. การพัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
4. การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง กฎหมายระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ในกระบวนการให้ บ ริ ก าร
ของภาครัฐ
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวข้างต้น ได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การดาเนินงานระยะเวลา 3 ปี โดยในปีแรกเป็นการดาเนินการจัดตั้งหน่วยงาน E-Government
Agency และพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงระดับกรมวัตถุประสงค์ของการ
ดาเนิ น งาน ในการพัฒ นารั ฐ บาลอิเล็ กทรอนิกส์ ในปีแรกได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาระบบ
เครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระดับกรมและจัดตั้งหน่วยงาน E-Government Agency ดังนี้
1. เพื่อมีเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network หรือ GIN)
ที่เชื่อมต่อกระทรวงทบวง จนถึงระดับกรม เพื่อให้รองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
เ ค รื อ ข่ า ย Prime Minister Operation Center (PMOC), Minister Operation Center (MOC),
Department Operation Center (DOC)
2. เพื่อมีเครือข่ายสารสนเทศที่รองรับการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ (Multi-media)
เพื่อให้รองรับระบบงานของราชการ หรือการบริการประชาชน
3. เพื่อมีโครงข่ายสารสนเทศภาครัฐ (GIN) ให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ เป็นโครงข่ายที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง ที่มั่นคงและเชื่อถือได้
4. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้ งาน Internet Gateway ของภาครัฐ โดยการจั ด สรร
Bandwidth ให้เหมาะสมกับการใช้งานของทางราชการ
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเร็วในการรับ และส่งข้อมูลผ่านระบบ Intranet และ
Internet ของภาครัฐ
6. เพื่อประหยัดงบประมาณค่าเช่าใช้ Internet Gateway ของหน่วยราชการ
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7. เพื่อจัดตั้งหน่วยงานระดับปฏิบัติที่ทาหน้าที่ดาเนินงาน และบริหารจัดการงานพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม
2.2 ความหมาย
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า E-Government คือ วิธีการบริหารจัดการภาครัฐ
สมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน การบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการเข้าถึงบริการของรัฐ ประการสาคัญจะต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและเต็มใจจากทั้ง
3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน
ผลพลอยได้ ที่ ส าคั ญ ที่ จ ะได้ รั บ คื อ ธรรมาภิ บ าลและความโปร่ ง ใสที่ มี ม ากขึ้ น ใน
กระบวนการทางานของระบบราชการ อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูล และประชาชนสามารถเข้า
มาตรวจสอบได้ตลอดเวลาจึงคาดว่าจะนาไปสู่การลดคอรัปชั่นได้ในที่สุด
E-Commerce คื อ บริ ก ารทางสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบ B2C และ B2B เป็ น หลั ก EGovernment จะเป็นแบบ G2G G2B และ G2C ระบบต้องมีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ประชาชนอุ่นใจในการรับบริการและชาระเงินค่าบริการ ธุรกิจก็
สามารถด าเนิ น การค้ า ขายกั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ด้ ว ยความราบรื่ น อิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ น สื่ อ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่สาคัญในการให้บริการตามแนวทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของการแบ่งกลุ่มตามผู้รับบริการของ E-Government
1. รัฐ กับ ประชาชน (G2C) เป็นการให้บริการของรัฐสู่ประชาชนโดยตรง โดยที่บริการ
ดังกล่าวประชาชนจะสามารถดาเนินธุรกรรมโดยผ่านเครือข่ายสารสนเทศของรัฐ เช่น การชาระภาษี
การจดทะเบียน การจ่ายค่าปรับ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแทนประชาชนกับผู้ลงคะแนนเสียงและการค้นหาข้อมูลของรัฐที่ดาเนินการให้บริการข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ เป็นต้น โดยที่การดาเนินการต่าง ๆ นั้นจะต้องเป็นการทางานแบบ Online และ Real Time
มีการรับรองและการโต้ตอบที่มีปฏิสัมพันธ์
2. รัฐ กับ เอกชน (G2B) เป็นการให้บริการภาคธุรกิจเอกชน โดยที่รัฐจะอานวยความ
สะดวกต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันกันโดยความเร็วสูง มีประสิทธิภาพ และมี
ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เช่น การจดทะเบียนทางการค้า การลงทุน และการส่งเสริม
การลงทุน การจั ดซื้อจั ดจ้ างทางอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ การส่ งออกและน าเข้ า การช าระภาษี และการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก
3. รัฐ กับ รัฐ (G2G) เป็นรูปแบบการทางานที่เปลี่ยนแปลงไปมากของหน่วยราชการ ที่
การติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยกระดาษและลายเซ็นในระบบเดิมในระบบราชการเดิม จะมีการ
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เปลี่ยนแปลงไปด้วยการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มความเร็วในการดาเนินการ (Economy of Speed)
ลดระยะเวลาในการส่งเอกสารและข้อมูลระหว่างกัน นอกจากนั้นยังเป็นการบูรณาการการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยการใช้การเชื่อมต่อโครงข่ายสารสนเทศเพื่อเอื้อให้เกิดการทางานร่วมกัน
(Collaboration) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน (Government Data Exchange) ทั้งนี้รวม
ไปถึงการเชื่อมโยงกับรัฐบาลของต่างชาติ และองค์กรปกครองท้องถิ่นอีกด้วย ระบบงานต่าง ๆ ที่ใช้ใน
เรื่องนี้ ได้แก่ ระบบงาน Back Office ต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบัญชี
และการเงินระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น อย่างไรก็ดี จะต้องมีกระบวนการในการลด
แรงต่อต้านของบุคลากรที่คุ้นเคยกับการทางานในระบบเดิม
4. รัฐ กับ ข้าราชการและพนักงานของรัฐ (G2E) เป็นการให้บริการที่จาเป็นของพนักงาน
ของรั ฐ (Employee) กั บ รั ฐ บาล โดยที่ จ ะสร้ า งระบบเพื่ อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด เครื่ อ งมื อ ที่ จ าเป็ น ในการ
ปฏิบัติงาน และการดารงชีวิต เช่น ระบบสวัสดิการ ระบบที่ปรึกษาทางกฎหมาย และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติราชการ ระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เป็นต้น
สรุป รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ประชาชนมี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ ภาครั ฐ มากขึ้ น และ E-Commerce หมายถึ ง การบริ ก ารทางสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนในการรับบริการและชาระเงินค่าบริการ โดยใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง
2.3 ข้อดี ข้อเสีย
ข้อดี
1. สร้างโอกาสให้ประชาชนได้เลือกใช้บริการที่หลากหลายผ่านอินเทอร์เน็ต
2. ประชาชนได้รับบริการจากรัฐที่ดีขึ้น แม่นยาขึ้น สะดวกขึ้น เสียเวลากับรัฐน้อยลง
เพราะมีช่องทางบริการใหม่ๆ
3. เกิ ด ขึ้ น ในศู น ย์ บ ริ ก ารทางโทรศั พ ท์ (Call Center), บริ ก ารทางเว็ บ ไซต์ , การใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ (WAP) เป็นต้น
4. รัฐให้ข้อมูลกับประชาชนได้มากขึ้น
5. ลดช่องว่างและความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐ
6. ลดความยุ่งยากของกฎเกณฑ์ เพิ่มความโปร่งใสในการทางาน
7. หากมีการนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ ประชาชนจะได้รับ
ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อกับภาครัฐมากขึ้น โดยสามารถขอรับบริการได้ตลอดทุกวัน 24
ชั่วโมง
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ข้อเสีย
ข้อเสียหลักที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การขาดของความเท่าเทียมกันใน
การเข้าถึงประชาชนเพื่ออินเทอร์เน็ตความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนเว็บและวาระซ่อนเร้นของกลุ่ม
รัฐบาลที่อาจมีผลต่อและมีอคติความคิดเห็นของประชาชน มีการพิจารณาจานวนมากและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินการและการออกแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึง Disintermediation
ของรัฐบาลและประชาชนผลกระทบต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองช่องโหว่ในการโจมตี
ไซเบอร์และระเบิดที่สถานะเดิมในพื้นที่เหล่านี้
3. ดิจิทัล (Digital)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ, 2558) หัวข้อบทความบริการความรู้ออนไลน์ กล่าวไว้ว่า ทุกวันนี้ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่
มักเรียกเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันว่า Digital Native ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่เกิดและเติบโตในยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล เด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นดิจิทัลด้วยรูปแบบและช่องทางที่แสน
ง่ายดายในทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ ตัวอย่างการมีส่วนร่วมแบบออนไลน์ เช่น Social Networking
Instant-Massing (IM) Video-Streaming การแชร์ภาพ และการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ แม้ว่ า
การแนะนาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจะไม่ใช่เรื่องจาเป็นสาหรับเด็กและเยาวชนยุคดิจิทัล
นอกจากนี้จากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจและบริการในรูปแบบออนไลน์ ผู้ที่มีทักษะการรู้ดิจิทัลมักจะเป็นผู้
ได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงบริการการสุ ขภาพและบริการจากภาครัฐ และโอกาสสาหรับการถูก
ว่าจ้างงาน การศึกษา และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ดังนั้น จึงนาเสนอแง่มุมและหลั กการ
สาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการรู้ดิจิทัล รวมถึงทักษะและความสามารถต่าง ๆ ที่สาคัญและจาเป็นภายใต้
การรู้ดิจิทัล โดยผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียด ดังนี้
3.1 การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)
รูปภาพโมเดลข้างต้นนาเสนอส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันภายใต้การรู้
ดิจิทัล ครอบคลุมตั้งแต่ประเด็นขั้นพื้นฐานไปจนกระทั่งขั้นที่สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นการพัฒนาเชิงตรรกะจาก
ทักษะขั้นพื้นฐานไปสู่ทักษะที่สูงขึ้น แต่การปฏิบัตินั้นไม่จาเป็นต้องเป็นไปตามลาดับขั้น ส่วนมาก
ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนรู้แต่ละคน
นิยามของคาว่า การรู้หนังสือ หรือ Literacy แบบดั้งเดิมนั้น เน้นทักษะซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การคิดคานวณ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดเชิงวิเคราะห์ ด้วยเป้าหมายคือการ
พัฒนานักคิดและผู้เรียนผู้ซึ่งสามารถเข้าร่วมสังคมในวิธีที่มีประสิทธิภาพ ทักษะทั้งหมดดังกล่าวจาเป็น
ส าหรั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในสั ง คมดิ จิ ทั ล อย่ า งไรก็ ต ามมั น เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของชุ ด ทั ก ษะ และ
ความสามารถทั้งหมดซึ่งจาเป็น
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ความสามารถสาหรับการรู้ดิจิทัลสามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนที่สาคัญ ได้แก่ ใช้ (Use) เข้าใจ
(Understand) และสร้าง (Create)
1. ใช้ (Use) หมายถึง ความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จาเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ทักษะและความสามารถที่ เกี่ยวข้องกับคาว่า “ใช้” ครอบคลุมตั้งแต่เทคนิคขั้นพื้นฐาน
คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประมวลผลคา (Word Processor) เว็บเบราว์เซอร์
(Web Browser) อีเมล และเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ สู่เทคนิคขั้นสูงขึ้นสาหรับการเข้าถึงและการใช้
ความรู้ เช่น โปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล หรือ เสิร์ชเอนจิน (Search Engine) และฐานข้อมูล
ออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีอุบัติใหม่ เช่น Cloud Computing
2. เข้ า ใจ (Understand) หมายถึ ง ชุ ด ของทั ก ษะที่ จ ะช่ ว ยผู้ เ รี ย นเข้ า ใจบริ บ ทและ
ประเมินสื่อดิจิทัล เพื่อให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรที่ ทาและพบบนโลกออนไลน์ จัดว่าเป็นทักษะ
ที่สาคัญและจาเป็นที่จะต้องเริ่มสอนเด็กให้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาจะเข้าสู่โลกออนไลน์ รวมถึงการ
ตระหนักว่าเทคโนโลยีเครือข่ายมีผลกระทบต่อพฤติกรรมและมุมมองของผู้เรียนอย่างไร มีผลกระทบ
ต่อความเชื่อและความรู้ สึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวผู้เรียนอย่างไร เข้าใจยังช่วยเตรียมผู้ เรียนส าหรับ
เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การสารสนเทศเพื่ อ ค้ น หา ประเมิ น และใช้
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อติดต่อสื่อสาร ประสานงานร่วมมือ และแก้ไขปัญหา
3. สร้าง (Create) หมายถึง ความสามารถในการผลิ ตเนื้อหาและการสื่ อสารอย่ างมี
ประสิ ทธิภ าพผ่ านเครื่ องมือสื่ อดิจิ ทัล ที่ห ลากหลาย การสร้างด้ว ยสื่ อดิจิทัล เป็นมากกว่าแค่การรู้
วิธีการใช้โปรแกรมประมวลผลคาหรือการเขียนอีเมล แต่มันยังรวมความสามารถในการดัดแปลงสิ่งที่
ผู้เรียนสร้างสาหรับบริบทและผู้ชมที่แตกต่างและหลากหลาย ความสามารถในการสร้างและสื่อสาร
ด้วยการใช้ Rich Media เช่น ภาพ วิดีโอ และเสียง ตลอดจนความสามารถในการมีส่วนร่วมกับ Web
2.0 อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและรั บ ผิ ด ชอบ เช่ น Blog การแชร์ ภ าพและวิ ดี โ อ และ Social Media
รูปแบบอื่น ๆ
สิ่งสาคัญ การพัฒนาการรู้ดิจิทัล คือ กระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะเฉพาะที่มี
ความจาเป็นสาหรับการรู้ดิจิทัลจะแตกต่างจากคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับความต้องการและ
สถานการณ์ของผู้เรียน ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การรับรู้ขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมสู่การประยุกต์ใช้
งานที่มี ความยุ่ งยากและซับ ซ้อนยิ่ งขึ้น นอกจากนี้การรู้ดิจิทัล กินความมากกว่าแค่การรู้เกี่ยวกั บ
เทคโนโลยี แต่ มั น ยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง ประเด็ น ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรม สั ง คม และการสะท้ อ น
(Reflection) ซึ่งฝั่งอยู่ในการทางาน การเรียนรู้ การพักผ่อน และชีวิตประจาวัน
“Multi-Literacies” คือ คาที่มักใช้เพื่ออธิบายถึงความถนัดและความสามารถที่แตกต่าง
และหลากหลายซึ่งจาเป็นต่อการใช้ เข้าใจ และสร้างสื่อดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้น จากตรงนี้ช่วยให้เราได้
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คิดว่า “การรู้ดิจิทัลไม่ใช่ชุดทักษะที่ตายตัวแต่คือกรอบแนวคิด (Framework) ซึ่งดึงและขยายมาจาก
การรู้และความสามารถมากมายหลายหลายด้าน”
ภายใต้ "การรู้ดิจิทัล" คือความหลากหลายของทักษะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันซึ่ง
ทักษะเหล่านั้นอยู่ภายใต้ การรู้สื่อ (Media Literacy) การรู้เทคโนโลยี (Technology Literacy) การ
รู้ ส ารสนเทศ (Information Literacy) การรู้เ กี่ยวกับสิ่งที่เห็น (Visual Literacy) การรู้การสื่อสาร
(Communication Literacy) และการรู้สังคม (Social Literacy)
การรู้สื่อ (Media Literacy) การรู้สื่อสะท้อนความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับการเข้าถึง
การวิเคราะห์ และการผลิตสื่อผ่านความเข้าใจและการตระหนักเกี่ยวกับ 1. ศิลปะ ความหมาย และ
การส่งข้อความในรูปแบบต่าง ๆ 2. ผลกระทบและอิทธิพลของสื่อมวลชนและวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยม
3. สื่อข้อความถูกสร้างขึ้นอย่างไรและทาไมถึงถูกผลิตขึ้น และ 4. สื่อสามารถใช้ในการสื่อสารความคิด
ของเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
การรู้เทคโนโลยี (Technology Literacy) ความชานาญในเทคโนโลยีส่ว นใหญ่ มั ก จะ
เกี่ยวข้องกับความรู้ดิจิทัล ซึ่งครอบคลุมจากทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานสู่ทัก ษะที่ซับซ้อนมากขึ้น
เช่น การแก้ไขภาพยนตร์ดิจิทัล หรือการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์
การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) การรู้สารสนเทศเป็นอีกสิ่งที่สาคัญของการรู้
ดิจิทัลซึ่งครอบคลุมความสามารถในการประเมินว่าสารสนเทศใดที่ผู้เรียนต้องการ การรู้วิธีการที่จะ
ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการออนไลน์ และการรู้การประเมินและการใช้สารสนเทศที่สืบค้นได้ การรู้
สารสนเทศถูกพัฒ นาเพื่อการใช้ห้ องสมุด มันยังสามารถเข้าได้ดีกับยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นยุคที่มีข้อ มู ล
สารสนเทศออนไลน์มหาศาลซึ่งไม่ได้มีการกรอง ดังนั้น การรู้วิธีการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่ งที่มา
และเนื้อหานับเป็นสิ่งจาเป็น
การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็น (Visual Literacy) การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เห็นสะท้อนความสามารถ
ของของผู้เรียนเกี่ยวกับความเข้าใจ การแปลความหมายสิ่งที่เห็น การวิเคราะห์ การเรียนรู้ การแสดง
ความคิดเห็น และความสามารถในการใช้สิ่งที่เ ห็นนั้นในการทางานและการดารงชีวิตประจาวันของ
ตนเองได้ รวมถึงการผลิตข้อความภาพไม่ว่าจะผ่านวัตถุ การกระทา หรือสัญลักษณ์ การรู้เกี่ยวกับสิ่งที่
เห็นเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการเรียนรู้และการสื่อสารในสังคมสมัยใหม่
การรู้การสื่อสาร (Communication Literacy) การรู้การสื่อสารเป็นรากฐานสาหรับการ
คิด การจัดการ และการเชื่อมต่อกับคนอื่น ๆ ในสังคมเครือข่าย ทุกวันนี้เด็กและเยาวชนไม่เพียง
จาเป็นต้องเข้าใจการบูรณาการความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น เพลง วิดีโอ ฐานข้อมูลออนไลน์ และสื่อ
อื่น ๆ พวกเค้ายังจาเป็นต้องรู้วิธีการใช้แหล่งสารสนเทศเหล่านั้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้
การรู้สังคม (Social Literacy) การรู้สังคม หมายถึง วัฒนธรรมแบบการมีส่วนร่วม ซึ่งถูก
พัฒนาผ่านความร่วมมือและเครือข่าย เยาวชนต้องการทักษะสาหรับการทางานภายในเครือข่ายทาง
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สังคม เพื่อการรวบรวมความรู้ การเจรจาข้ามวัฒนธรรมที่ แตกต่าง และการผสานความขัดแย้งของ
ข้อมูล
สรุ ป การรู้ ดิ จิ ทั ล นั้ น แบ่ ง ได้ 3 ส่ ว น คื อ ใช้ (Use) เข้ า ใจ (Understand) และสร้ าง
(Create) การพัฒนาการรู้ดิจิทัลเป็นกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะเฉพาะที่มีความจาเป็น
สาหรับการรู้ดิจิทัลจะแตกต่างจากคนหนึ่งถึงอีกคนหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับความต้องการและสถานการณ์
ของผู้เรียน ซึ่งอาจครอบคลุมตั้งแต่การรับรู้ขั้นพื้นฐานและการฝึกอบรมสู่การประยุกต์ใช้งานที่มีความ
ยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งขึ้น
3.2 ทักษะทางดิจิทัลที่จาเป็นสาหรับเด็กในอนาคต
วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ, 2560) จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ออนไลน์ กล่าวว่า เด็กสมัยนี้ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอวันละ 7 ชั่วโมง ตั้งแต่จอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งรวมแล้วมากกว่าเวลาที่อยู่กับพ่อแม่ หรือเวลาที่อยู่ใน
โรงเรียน ดังนั้น ข้อมูลที่เด็ก ๆ ได้รับผ่านโลกดิจิทัลจึงมีความสาคัญมากต่อพัฒนาการโดยรวมของเด็ก
และพบว่าอีกว่า เด็กเสพและใช้ข้อมูลดิจิ ทัลแตกต่างจากผู้ใหญ่ จึงทาให้ยากที่ผู้ใหญ่และครูจะเข้า
ใจความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เด็กเผชิญอยู่ จึงก่อให้เกิดช่องว่าง ทาให้ผู้ใหญ่ไม่สามารถให้คาแนะนาใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรับผิดชอบได้ จึงควรใช้ทักษะ 8 ประการที่ต้องสอนเด็กให้มีความฉลาด
ทางดิจิทัล ได้แก่
1. Digital Identity หรือ อัตลักษณ์ทางดิจิ ทัล หมายถึง ความสามารถในการสร้างและ
จัดการดูแลอัตลักษณ์และชื่อเสียงทางดิจิ ทัลของตนเอง ซึ่งรวมถึงการจัดการบุคลิกลักษณะของตนใน
โลกออนไลน์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. Digital Use หรื อ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากดิ จิ ทั ล หมายถึ ง ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์และสื่อ รวมไปถึงการควบคุม เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างโลกออนไลน์ และโลกภายนอก
3. Digital Safety ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ยงออนไลน์ เช่น การกระทาที่ทาร้ายผู้อื่น การปลุกระดมให้ลุกฮือ หรือเนื้อหาที่มีปัญหา เช่น
ความรุนแรง และการผิดศีลธรรม และการหลีกเลี่ยง หรือ จากัดขอบเขตของความเสี่ยงเหล่านี้
4. Digital Security ความมั่นคงทางดิจิทัล หมายถึง ความสามารถในการตรวจจับภัย
คุกคามทางดิจิทัล เช่น การแฮค หรือการลักลอบเข้าถึงข้อมูล การสแกม หรือการฉ้อโกง และ มัลแวร์
หรือการใช้ซอฟท์แวร์ที่แฝงตัวเข้ามาทาความเสียหาย เป็นต้น
5. Digital Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ ใ นโลกดิ จิ ทั ล หมายถึ ง
ความสามารถในการ เห็นอกเห็นใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นบนโลกออนไลน์
6. Digital Communication การสื่ อ สารทางดิ จิ ทั ล หมายถึ ง ความสามารถในการ
สื่อสารและ ร่วมแรงร่วมใจ กับคนอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อ
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7. Digital Literacy ความรู้ เ รื่ อ งดิ จิ ทั ล หมายถึ ง มี ค วามสามารถในการหาข้ อ มู ล
วิเคราะห์ ใช้ แชร์ (แบ่งปัน) และสร้างเนื้อหา รวมถึงสามารถคิดแบบคานวณได้
8. Digital Rights สิทธิทางดิจิทัล หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ และพิทักษ์สิทธิ
ส่วนบุคคลและสิทธิตามกฎหมาย รวมถึ งสิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิบัตร เสรีภาพในการพูด และ
การละที่จะพูดให้คนเกลียดชังกัน
สาหรับการวางแผนในการสอนลูกหลานให้มีความฉลาดทางดิจิทัลนั้น แบ่งเป็น 3 ระดับ
ดังนี้
ระดับแรก Digital Citizenship ให้เป็นประชากรในโลกดิจิทัล ที่มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีและสื่อ ด้วยความปลอดภัย ด้วยความรับผิดชอบ และด้วยความมีประสิทธิภาพ
ระดับที่สอง Digital Creativity ความคิดสร้างสรรทางดิจิทัล คือ ให้สามารถเป็นส่วน
หนึ่งของระบบนิเวศดิจิทัล โดยการร่วมกันสร้างเนื้อหาใหม่ๆ และเปลี่ยนแนวคิดให้เป็ นจริงโดยใช้
เครื่องมือทางดิจิทัล
และระดับที่สาม คือ Digital Entrepreneurship ผู้ประกอบการดิจิทัล คือ สามารถนา
สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้แก้ปัญหาและความท้าทายของโลก หรือใช้ในการสร้างโอกาสใหม่ๆ
ดังนั้น จึงนะนาให้โรงเรียนเริ่มสอนการเป็นประชากรในโลกดิจิทัลให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ โดยอาจจะใช้การเรียนรู้ผ่านเกมส์ สื่อสังคมออนไลน์ หรืออุปกรณ์ ดิจิทัลอื่น ๆ เพราะเยาวชนมี
ความเสี่ยงต่อโลกไซเบอร์มาก โดยเฉพาะเสี่ยงต่อการเสพติดเทคโนโลยี
สรุป ทักษะที่ต้องกาหนดให้เด็กมีความฉลาดทางดิจิทัล มี 8 ประการ คือ อัตลักษณ์ทาง
ดิจิทัล การใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล ความมั่นคงทางดิจิทัล ความฉลาดทาง
อารมณ์ในโลกดิจิทัล การสื่ อสารทางดิจิ ทัล ความรู้เรื่องดิจิทัล และสิ ทธิทางดิจิทัล ตลอดจนการ
วางแผนให้ มี ความฉลาดทางดิจิ ทั ล แบ่งเป็น 3 ระดับ การเป็นประชากรในโลกดิจิ ทัล ความคิ ด
สร้างสรรทางดิจิทัล และผู้ประกอบการดิจิทัล
3.3 คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดิจิทัลในยุค Thailand 4.0
อนุชา โสมาบุตร (อนุชา โสมาบุตร, 2560) กล่าวว่า การที่มนุษย์ดารงตนในโลกของชีวิต
จริง ย่อมต้องมีทักษะความสามารถที่จะสามารถศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติงานและประกอบอาชีพ ตลอดจน
หาความสุขหรือความบันเทิงให้กับชีวิต เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งในโลกดิจิทัลก็
เช่นเดียวกัน เนื่องด้วยต้องมีการใช้สื่อใหม่ที่มีความทันสมัยและสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ไร้
ขอบเขต มนุษย์ที่จะดารงตนในโลกดิจิทัลจึงควรต้องมีคุณลักษณะพื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ โดยศึกษา
และสรุปคุณลักษณะพื้นฐานอย่างน้อยที่ต้องมีของมนุษย์ที่จะอยู่ในโลกดิจิทัลได้อย่างตลอดปลอดภัย
หรือเรียกว่าเป็น พลเมืองดิจิทัล โดยคุณลักษณะพื้นฐานดังกล่าวมีทั้งหมด 8 ประการ ได้แก่
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1. Digital Citizen Identity: ความสามารถในการสร้างและจัดการในการระบุ ตัว ตน
ด้วยความซื่อสัตย์ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์
2. Screen Time Management: ความสามารถในการจัดการเวลาในโลกออนไลน์ การ
จัดการเวลาเพื่อภารกิจที่หลากหลาย และการจัดการเวลาและกากับตัวเองในการทากิจกรรมในสื่อ
สังคมออนไลน์
3. Cyber Bullying Management: ความสามารถในการตรวจจับสถานการณ์การกลั่น
แกล้งบนอินเทอร์เน็ตและจัดการกับสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4. Cyber Security Management: ความสามารถในการปกป้องข้อมูลโดยการสร้ าง
ความปลอดภัยของรหัสผ่านและการจัดการการคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความหลากหลาย
5. Privacy Management: ความสามารถในการจัดการข้อมูลส่วนบุคลที่เผยแพร่ในโลก
ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของทั้งของตนเองและของผู้อื่น
6. Critical Thinking: ความสามารถในการจาแนกข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จ
เนื้อหาที่ดีและเนื้อหาที่เป็นอันตราย และการติดต่อออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและน่าสงสัย
7. Digital Footprints: ความสามารถในการทาความเข้าใจธรรมชาติของร่องรอยทาง
ดิจิทัล ผลกระทบของร่ องรอยทางดิจิทัลที่มีต่อชีวิตจริง และจัดการร่องรอยทางดิจิทัลด้ว ยความ
รับผิดชอบ
8. Digital Empathy: ความสามารถในการแสดงออกถึงความใส่ ใจในความรู้สึ ก และ
ความต้องการในโลกออนไลน์ทั้งของตนเองและของผู้อื่น
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , 2560) กล่าวว่า 8
ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills Set) เป็นหัวใจสาคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้าน
เทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ โดยการยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล
ในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (Digital Perform) ด้วยทักษะระดับมาตรฐานสากล เพื่อเป็น
กาลังสาคัญในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) และพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
สร้างสรรค์ พร้อมร่วมผลักดันให้ประเทศก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ในปี ค.ศ. 2017
1. Digital Skill Leadership ทักษะความเป็นผู้นาภายใต้การบริหารงานในยุคดิจิทัล
2. Digital Skill Transformation ทั ก ษะการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รเพื่ อ น าไปสู่ ก ารเป็ น
รัฐบาลดิจิทัล
3. Digital Skill Governance ทั ก ษะด้ า นการบริ ห ารงานภายใต้ ธ รรมาภิ บ าลที่
สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล
4. Digital Skill Project Management ทักษะการบริหารโครงการในยุคดิจิทัล
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5. Digital Skill Technology ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยีดิ จิ ทั ล เพื่ อ ยกระดั บศั ก ยภาพ
องค์กร
6. Digital Services Design & Assurance ทั ก ษะการออกแบบการให้ บ ริ ก ารด้ า น
ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
7. Digital Skill Compliance ทักษะในการประยุกต์ใช้กฎระเบียบ แผนดาเนินงาน
นโยบาย และกฎหมายด้านดิจิทัล
8. Digital Skill Literacy ทักษะความรู้เท่าทันในการนาประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร
สรุป คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดิจิทัลในยุค Thailand 4.0 มี 8 ประการ คือ การ
สร้างและจัดการในการระบุตัวตนด้วยความซื่อสัตย์ทั้งในโลกออนไลน์และออฟไลน์ การจัดการเวลาใน
โลกออนไลน์ การตรวจจับสถานการณ์การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต การปกป้องข้อมูล การจัดการ
ข้อมูลส่วนบุคล การจาแนกข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นเท็จ การทาความเข้าใจธรรมชาติข อง
ร่องรอยทางดิจิทัล และการแสดงออกถึงความใส่ใจในความรู้สึกและความต้องการในโลกออนไลน์
นอกจากนั้น ทักษะสาคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ
โดยการยกระดับคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล มี 8 ประการ คือ ความเป็นผู้
การขับเคลื่อนองค์กร การบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาล การบริหารโครงการในยุคดิจิทัล การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การออกแบบการให้บริการด้านดิจิทัล และความรู้เท่าทันในการนาประสบการณ์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ความพร้อม
ความพร้อมเป็นสิ่งสาคัญต่อการดาเนินชีวิต และการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมจะต้องเตรียมทุก ๆ ด้าน เช่น บุคคล วัสดุ
อุปกรณ์ สถานที่ เวลา รวมทั้งความรู้ เนื้อหาในสิ่งที่ต้องการปฏิบัติเรื่องนั้น ๆ ซึ่งจะช่ว ยลดปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดาเนินงานได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความพร้อม เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการทางานวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมได้ ดังนี้
1. ความหมายของความพร้อม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) กล่าวว่า
ความพร้อม หมายถึง มีครบทุกอย่าง มีความสมบูรณ์ทุกอย่าง
นฤมล สุมรรคา (นฤมล สุมรรคา, 2554) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อม หมายถึง การ
เตรียมตัวเองก่อนกระทา หรือทางานที่จะทาหรือได้รับมอบหมาย เป็นการทาความเข้าใจในงานที่จะ
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ทา ศึกษาหาข้อมูล เกี่ย วกับ งานและ หน่ว ยงานที่จะเข้าร่วมปฏิบัติในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถ้ามีการศึกษาเตรียมการรัดกุมมาก มีความเข้าใจกับระบบและงาน
มากก็จะมีความพร้อมมาก
อุ ษ ณี ย์ พรหมศรี ย า (อุ ษ ณี ย์ พรหมศรี ย า, 2555) กล่ า วว่ า ความพร้ อ ม หมายถึ ง
ความสามารถของบุคคลที่จะดาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุผล ซึ่งปัจจัยที่ทาให้เกิดความ
พร้อม ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคม
กชกร จอมขันเงิน (กชกร จอมขันเงิน, 2555) กล่าวว่า ความพร้อม เป็นพฤติกรรมหนึ่ง
ที่เกิดจากความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจพรอมที่จะตอบสนองหรือกระทาในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ
ความพร้อมนี้เป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้บุคลากรประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ลัดดา หิรัญยวา (ลัดดา หิรัญยวา, 2555) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง บุคคลมีภาวะ
สมบู ร ณ์ ทั้ ง ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ ความรู้ ความสามารถ ความถนั ด ในการท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ และ
เตรียมพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถลุล่วงและสาเร็จภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พระปุริปุญญวิทย์ ธมมโชโต (พระปุริปุญญวิทย์ ธมมโชโต, 2556) กล่าวว่า ความพร้อม
หมายถึง การเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดความสนใจและกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเอง เป็นการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ อันนามาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดคือประสิทธิผล โดยขึ้นอยู่
กับความพร้อมด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านกระบวนการ และด้านเจตคติ
ธีร ยุ ทธ์ หนู นั น ท์ (ธีร ยุทธ์ หนูนันท์ , 2556) กล่ าวว่า ความพร้อม หมายถึง สภาพที่
เตรียมพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถลุล่วงและสาเร็จภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภชพน เชื่ อ มทอง (ภชพน เชื่ อ มทอง, 2556) กล่ า วว่ า ความพร้ อ ม หมายถึ ง
องค์ประกอบ สภาพที่ครบครัน สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย ทางด้านสภาพจิตใจ จนเกิด
ความพอใจสามารถที่จะกระทาภารกิจให้ประสบความสาเร็จลุล่วงไปอย่างราบรื่นด้วยศักยภาพที่มีอยู่
นั่นเอง
นิตยา ปินตาวงค์ (นิตยา ปินตาวงค์, 2559) ความพร้อม หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้
ความเข้ า ใจ มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น มี ค วามเต็ ม ใจ มี ป ระสบการณ์ มี ส ภาพจู ง ใจ มี อ ารมณ์ แ ละมี
ความสามารถของบุคคล ต่อการกระทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้กิจกรรมเหล่านั้นสาเร็จลุล่วงไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
Good (Good, 1973) กล่ าวว่า ความพร้อม หมายถึง ความสามารถตกลงใจ ความ
ปรารถนา และความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมเกิดจากการเตรียมการ ความถนัด
ความพอใจ หรือความกระตือรือร้น
Lefrancois (Lefrancois, 1988) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง วุฒิทางกายภาพ วุฒิ
ภาวะทางสติปัญญา ความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์เดิม และสภาพจูงใจ
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Barrow and Milburn (Barrow & Milburn, 1990) กล่ า วว่ า ความพร้ อ ม หมายถึ ง
การที่บุคคลมีความสนใจและเริ่มต้นที่จะกระทาบางสิ่งบางอย่าง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อม คือ
สภาพจิตใจ กายวิภาค และสรีรวิทยา
จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยสรุปว่า ความพร้อม หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่มี
ความสมบูรณ์ ทั้งตัวบุคคล สถานที่ ระยะเวลา โอกาส การส่งเสริม และแรงจูงใจในการดาเนินการ
หรือปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบความสาเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. องค์ประกอบของความพร้อม
Downing and Thrakrey (Downing & Thrakrey, 1971) อ้ า งถึ ง ใน (ลาวรรณ เมฆ
จินดา, 2557) ได้แบ่งองค์ประกอบของความพร้อมไว้ 4 ด้าน คือ
1. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Factors) ได้แก่ ความพร้อมทางด้านร่างกาย
ทั่วไป
2. องค์ ป ระกอบทางด้ า นสติปั ญ ญา (Intellectual Factors) ได้ แ ก่ ความพร้ อ มทาง
สติปัญญาโดยทั่วไป ความสามารถในการรับรู้ (Perception) และความสามารถในการคิดอย่า งมี
เหตุผล
3. องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factors) ได้แก่ ประสบการณ์ ด้าน
สังคม
4. องค์ประกอบด้านอารมณ์ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ (Emotion Motivation and
Personality Factors) ได้แก่ ความมั่นคงทางด้านอารมณ์ และความต้องการที่จะเรียนรู้
นฤมล สุมรรคา (นฤมล สุมรรคา, 2554) อ้างถึงใน (นิตยา ปินตาวงค์, 2559) กาหนดว่า
ทฤษฎี ความพร้ อมมีองค์ป ระกอบหลั กอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านความสามารถ (Ability) ประกอบด้ว ย
ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ทั ก ษะ และประสบการณ์ ส่ ว นอี ก ด้ า น คื อ ความเต็ ม ใจ (Willingness)
ประกอบด้วย การให้คามั่นสัญญา หรือความผูกพัน แรงจูงใจในการทางานละความมั่นคง การเตรียม
ความพร้อมเป็นขั้นหนึ่งของลาดับขั้นการเรียนรู้ประกอบด้วย องค์ประกอบสาคัญ 3 ด้าน คือ วุฒิ
ภาวะ ประสบการณ์เดิม และแรงจูงใจ
วุฒิภาวะ หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความสามารถในอันที่จะทาอะไรได้ เอง ตาม
ธรรมชาติโดยที่ความสามารถ นั้นไม่ได้เกิดจากการฝึกฝนหรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะของ
บุคคล แสดงออกได้ทางร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา
ประสบการณ์เดิม การเรียนรู้สิ่ งใหม่ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์เดิม ครูจึงมักใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมเนื้อหาบทเรียนให้เรียงลาดับจากง่ายไปหายาก ให้เหมาะแก่การเรียนรู้ได้ การที่
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ประสบการณ์เดิมมีผ ลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางจิตวิทยาเรียกว่าเกิด “การถ่ายโยงการเรีย นรู้ ”
ทักษะเดิม ความรู้เดิม เป็นพื้นฐานทาให้เกิดความพร้อมในการเรียน
แรงจูงใจ เป็นความเต็มใจหรือความใคร่ที่จะเรียนรู้การสร้างแรงจูงใจที่ดีคือ การสนอง
ความต้องการของผู้เรียน เด็ก ๆ มักต้องการให้คนอื่นยอมรับ ต้องการความเอาใจใส่และ ต้องการ
ความสาเร็จ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความพร้อม นอกจากนี้แล้วยังมีการเตรียมความ
พร้อมในหลายๆ ด้าน หลายรูปแบบ ดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษา คือ การเตรียมการด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่ เราคาด
ว่าจะได้รับมอบหมาย ทั้งด้านข้อมูลของหน่วยงาน องค์กร สายการบังคับบัญชา และอื่น ๆ ที่คาดว่า
จะเกี่ยวข้องและที่สาคัญ คือ การศึกษาพื้นฐานหรือการทบทวนงานทฤษฎีที่คาดว่าจะได้รับ
2. การเตรียมวางแผนงาน หมายถึง เมื่อมีการศึกษาในงานที่ คาดว่าจะได้รับ มอบหมาย
แล้ว ต่อไปเป็นการเตรียมวางแผนการกระทา ระยะเวลาในการทางาน ซึ่งต้องมีการเตรียมการไว้ก่อน
หาหนทางที่ทาให้การทางานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการทางาน
3. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย คือ การมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมกับทุก
สภาพการทางาน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สาคัญไม่แพ้กัน
จากองค์ประกอบของความพร้อมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุป คือ องค์ประกอบของความ
พร้อมประกอบด้วย ความพร้อม 7 ด้าน ได้แก่ กายภาพ สติปัญญา สิ่งแวดล้อม อารมณ์ แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ วุฒิภาวะ ประสบการณ์เดิม และแรงจูงใจ และการเตรียมความพร้อมนั้นมีองค์ประกอบ
3 ด้าน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษา การเตรียมวางแผนงาน และการเตรียมความ
พร้อมด้านร่างกาย
3. ความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558a) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมของ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT เดิมในคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมน สาหรับสานักงานสถิติจังหวัด
ไว้ 5 ด้าน ดังนี้
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อม
3.1.1 ความพร้อมด้านสถานที่
สถานที่จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้องตั้งอยู่ บริเวณ ใจกลางของชุมชน โดยมีรัศมีการ
ให้บริการที่สามารถครอบคลุมพื้นที่ในชุมชนที่ประชาชนสามารถเดิ นทางเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวก
และปลอดภัยหรือมีระบบการรักษาความปลอดภัย มีระบบไฟฟ้าเข้าถึง ระบบ โครงสร้าง ICT และมี
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ น้อยที่สุด เช่น น้าท่วม แผ่นดินทรุด ฯลฯ
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ลักษณะของอาคารที่ตั้งต้ องมีความมั่นคง ปลอดภัย มีความเป็ นอาคารเอกเทศ
หรือเป็นห้องชั้น 1 ของอาคาร อยู่ใกล้ประตูทางเข้า เพื่อความสะดวกในการเข้ าใช้งานของชุมชน มี
ระบบการไหลเวียนของแสงสว่าง ของการระบายอากาศที่เพียงพอ ไม่ มีเสียงอึกทึก ฝุ่นละอองความ
เสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่าง ๆ ฯลฯ อีกทั้งมีการออกแบบหรือการปรับปรุงเกี่ยวกับความสามารถในการ
เข้ามาใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนของคนกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ
เป็นต้น
ลักษณะพื้นที่ภายในของศูนย์ดิจิทัลชุมชนห้องที่จะทาการจัดตั้งคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนต้องมีขนาดเหมาะสมกับจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่จะติดตั้ง
ตามขนาดต่าง ๆ ที่สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอนุมัติ ซึ่งขนาดของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ได้รับอนุมัติจะมีความสัมพันธ์กับจานวนประชากร หรือจานวนผู้ใช้บริการในแต่ละ
พื้นที่ ทั้งนี้กรอบในการจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมตามขนาดของศูนย์ดิจิทัลชุมชนแต่ ละขนาดจะมี
รายละเอียดต่าง ๆ (สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2558a) ดังนี้
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ขนาด M จานวน 11 เครื่อง (เป็นจานวนเครื่องที่ให้บริการ 10
เครื่อง และเป็นเครื่อง server จานวน 1 เครื่อง) ควรมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ขนาด L จานวน 16 เครื่อง (เป็นจานวนเครื่องที่ให้ บริการ 15
เครื่อง และเป็นเครื่อง server จานวน 1 เครื่อง) ควรมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42 ตารางเมตร
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ขนาด XL จานวนเครื่อง 21 เครื่อง (เป็นจานวนเครื่องที่ให้บริการ
20 เครื่อง และเป็นเครื่อง server จานวน 1 เครื่อง) ควรมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร
ดังนั้นขนาดของพื้นที่ที่ทาการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน จะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าที่
กาหนดข้างต้น แล้วก็ไม่ควรที่จะมีขนาดใหญ่มากเกินไป และไม่ควรใชพื้นที่ซ้าซ้อน หรือใช้ร่วมกับงาน
ส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีการแบ่งส่วนกันอย่างชัดเจน เนื่องจากจะเป็นการรบกวนการใช้งานหรือการทางาน
กัน และในส่วนของพื้นที่หากมีสิ่งกีดขวางอื่น ๆ เช่น มีห้องน้า มีเสา ฯลฯ อยู่ในบริเวณเดียวกันกับพื้นที่
จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน จะต้องบวกพื้นที่เข้าไปอีก เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์
3.1.2 ความพร้อมด้านงบประมาณ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะต้ องมีแผนการพึ่งพาตนเองที่ชัดเจน (แผนธุรกิจศู นย์ดิจิทัล
ชุมชน) หรือแผนการหารายได้ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยเฉพาะแนวคิด วิธีการ งบประมาณในการที่
จะนามาใช้ในการสนั บสนุน ค่ าใช้จ่ ายในส่ว นของคาสาธารณูปโภคต่ าง ๆ โดยเฉพาะค่ าไฟฟ้า ค่า
อินเทอร์เน็ต ค้าจ้างผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน ค่าวัสดุสานักงาน ฯลฯ และที่สาคัญ คือ ค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นในปีที่ 2 เป็นต้นไป หลังการส่งมอบศูนย์ดิจิทัลชุมชน (กระทรวงไอซีทีจะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตให้
แต่ ล ะศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนเฉพาะปี แ รกหลั ง การติ ด ตั้ ง เท่ า นั้ น ) ซึ่ ง ได้ แ ก่ ค่ า อิ น เทอร์ เ น็ ต รายเดื อ น
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ค่าใช้จ่ายสาหรับการซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ในกรณีที่พ้นกาหนดการประกัน หรือการ
บริการหลังการขายต่าง ๆ
ดังนั้นแต่ละศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถที่จะบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองได้ใน
รูปแบบของสถานประกอบการชุมชน ธุรกิจชุมชน แต่ต้องเป็นราคาที่เหมาะสม ชุมชนสามารถที่จะ
ได้ รั บ บริ การที่ เป็ น ธรรม และควรต้ องไม่แพงกว่ า หรือราคาถูกกว่ าสถานประกอบการอื่น ๆ ที่มี
ลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารที่ ค ล้ า ยกั น เช่ น ร้ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต คาเฟ่ เป็ น ต้ น เพื่ อ เอารายได้ จ ากการ
ประกอบการดังกล่าว มาใช้จ่ายทั้งเพื่อการดาเนินการ การพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน การพัฒนาคน และ
การพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมด้วย เป็นต้น
3.1.3 ความพร้อมด้านบุคลากร
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะต้องจัดหาและแต่งตั้งบุคลากรระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการ โดยการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักๆ ดังนี้
1) ผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยทั่วไปคือหัวหน้าหน่วยงาน/สถานที่ ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนตั้งอยู่ หรืออาจจะเป็นผู้นาชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือทีไ่ ด้รับการมอบหมายก็ได้
2) คณะกรรมการศู นย์ดิจิทัลชุมชน โดยทั่วไปคณะกรรมการต่าง ๆ ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน มักจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
2.1) คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน ท าหน้ า ที่ ห ลั ก ในการให้
คาปรึกษา ให้ การสนับสนุน และอาจจะร่วมกาหนดนโยบายต่าง ๆ ให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
โดยทั่วไปคือผู้นา ผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าหรือผู้บริหารองค์กรทั้งจากใน และนอกชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน
ผู้ ว่ าราชการจั งหวัด นายอาเภอ สถิติจังหวัด นายก อบจ. นายก อบต. นายกเทศมนตรี กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
2.2) คณะกรรมการบริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทาหน้าที่ในการกากับดูแล บริหาร
จัดการ สนับสนุนส่งเสริม ฯลฯ
2.3) คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทาหน้าที่ในการร่วมดาเนินการ
หรือช่วยดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเกิดประโยชน์ ต่อชุมชนมากที่สุดพร้อม ๆ กับความ
ยั่งยืนด้วย
3) ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยทั่วไปมักจะเป็นคนในท้องถิ่นนั้น ๆ หรือ ครู กศน.
ตาบลที่มีจิตอาสา มีความชอบ มีจิตอาสา พร้ อมสละเวลาให้ ความช่ว ยเหลื อ และรับผิดชอบการ
ดาเนินงาน ประสานงานต่าง ๆ ให้กับในศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีความรู้ หรือความ
สนใจเกี่ยวกับทักษะทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นด้วย เป็นต้น
4) อาสาสมัคร และเครือข่ายภาคีต่าง ๆ ที่พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาช่วยเหลือ ร่วมมือช่วยดาเนินการ หรือเข้ามาใช้บริการ เป็นต้น
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3.1.4 ความพร้อมด้านข้อมูล องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชุมชนที่ขอจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนควรเป็นชุมชนที่มีแผน หรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การใช้ประโยชน์จากทุนเดิม หรือทรัพยากรเดิมที่มี อยู่ เช่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่ม
ผู้นา กลุ่มอาสาสมัคร ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น
1) มีการน าข้อมูล ข่าวสารจากภายนอกผ่ านศู นย์ดิจิทัล ชุมชน ไปใช้ ประโยชน์ /
พัฒนาชุมชน เช่น การใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพ ฯลฯ
2) มีการนาความรู้รวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชนส่งออกภายนอกศูนย์ดิจิทัลชุมชน ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การบอกเล่าเรื่องราว การแปรรูปภูมิปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ
3) มีการประชาสัมพันธ์ หรือมีแผนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชนผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน สู่สังคมภายนอกอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะผ่านเว็บไซต์
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน เว็บไซต์ขององค์กรทีศ่ ูนย์ดิจิทัลชุมชนตั้งอยู่ และเว็บไซต์ของกระทรวงฯ เป็นต้น
3.1.5 ความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมทั้งเครือข่ายภาคีต่าง ๆ ที่
เกี่ยวของทั้งในและนอกพืน้ ที่
การมีส วนร่วมของชุมชนพิจารณาจากจานวนคนในชุมชนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้
ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมในรูปแบบหรือลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะความตั้งใจ และความกระตือรือร้น
ในการให้ข้อมูลความพร้อมต่าง ๆ เช่น คน งบประมาณ ทรัพยากร ภูมิปัญญา แผนการเชื่อมประสาน
กับชุมชน และหน่วยงานภาคีต่าง ๆ
3.2 หลักเกณฑ์การประเมินและการให้คะแนน
หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีรายละเอียดการ
ให้คะแนนเพื่อให้สามารถพิจารณาและประมวลอย่างเป็นรูปธรรม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ลาดับ
ความพร้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
1 ความพร้อมของสถานที่จัดตั้งศูนย์
1.1 ที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
การเรียนรู้ ICT ชุมชน
- ใกล้ชุมชนในระยะทาง 500 เมตร
- ใกล้ชุมชนในระยะทาง 1 กิโลเมตร
- ไกลชุมชน
1.2 ลักษณะอาคารที่จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชน
ความเป็นเอกเทศ
- มีความเป็นเอกเทศ
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ต่อ)
ลาดับ
ความพร้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
1 ความพร้อมของสถานที่จัดตั้งศูนย์
- ใช้อาคารร่วมกับสานักงานหรือหน่วยงานอื่น
การเรียนรู้ ICT ชุมชน (ต่อ)
ความแข็งแรง คงทนของตัวอาคาร
- เป็นอาคารที่สร้างด้วยวัสดุคงทน เช่น
คอนกรีต
- เป็นอาคารที่สร้างด้วยวัสดุไม่คงทน เช่น ไม้อัด
1.3 ลักษณะของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
พื้นที่ใช้สอย
- มีการกันแยกจากพื้นที่ใช้สอยอื่น
- ใช้ร่วมกับพื้นที่ใช้สอยอื่น
ขนาด
- มีขนาดห้องเหมาะสมกับจานวนเครื่อง
- มีขนาดห้องเล็กกว่าจานวนเครื่อง มี
พื้นที่ใช้สอยจากัด
แสงสว่างและอากาศ
- มีหน้าต่างที่แสงสวางเพียงพอและ
อากาศถ่ายเทได้สะดวก
- ไม่มีหน้าต่าง
การเข้าถึง
- ทางเข้าอาคารที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชนเป็นเส้นทางสาธารณะ
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอยู่ติดประตูรั้ว
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอยู่ใกล้ประตูรั้ว
หรือทางเข้าในระยะ 50-100 เมตร
- ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอยู่ใกล้ประตูรั้ว
หรือทางเข้าในระยะมากกวา 100 เมตร
สภาพแวดลอมรอบขาง
- ปลอดภัย ไม่มีมลภาวะ
- ปลอดภัยแต่มีมลภาวะ เช่น มลภาวะทาง
เสียง กลิ่น เป็นต้น
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ต่อ)
ลาดับ
ความพร้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
2 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่
จานวนผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
- จัดเตรียมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ไว้มากกว่า 2 คน
- จัดเตรียมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ไว้ 2 คน
- จัดเตรียมผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ไว้น้อยกว่า 2 คน
สถานะผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
- เป็นคนในท้องถิ่น
- เป็นคนต่างถิ่น
ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
- มีทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
- ไม่มีทักษะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน
- เป็นเจ้าหน้าที่ที่สามารถดูแลศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชนได้ตลอดไม่มีภารกิจอื่น
- เป็นเจ้าหน้าที่ประจาของหน่วยงานและมี
ภารกิจอื่นที่ต้องปฏิบัติ
ความร่วมมือกับกระทรวงฯ
- สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของกระทรวงได้
- มีผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตามที่
กระทรวงจัดได้
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนา
ต่าง ๆ ของกระทรวงได้
- สามารถจัดหา จัดเตรียมคนในชุมชนเพื่อ
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงได้
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ต่อ)
ลาดับ
ความพร้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
2 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ (ต่อ)
- สามารถเป็นตัวแทนกระทรวงฯ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชนได้
- สามารถเป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้แก่คนในชุมชนได้
3 ความพร้อมเกี่ยวกับการบริหาร
ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
จัดการ
- มีนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหาร
จัดการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
คณะกรรมการ
- มีตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
- มีคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชน
- มีคณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน
- มีคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์การ เรียนรู้
ICT ชุมชน
การดาเนินงาน
- มีการจัดทาแผนการดาเนินงานของศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชนรายปี
- มีแนวทางและแผนการหารายได้เข้าศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน
- มีหน่วยงานให้การสนับสนุนงบประมาณ
- สามารถจัดทารายงาน หรือบันทึกการเข้า
ใช้งานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนส่งให้
กระทรวงได้ตามเวลาที่กาหนด
- มีบุคลากรเสริมที่สามารถทดแทนและช่วย
ดาเนินการในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนได้
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ต่อ)
ลาดับ
ความพร้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
4 ความพร้อมด้านการให้บริการ
การเปิดบริการ
- เปิดบริการทุกวัน
- เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์
- เปิดบริการเฉพาะวันที่มีกิจกรรมการอบรม
ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชมชน
เวลาเปิดบริการ
- 08.00 น.-18.00 น.
- 08.00 น.-16.30 น.
- 08.00 น.-15.00 น.
กลุ่มผู้ให้บริการ
- ทุกกลุ่มในชุมชน
- เฉพาะกลุ่ม
รูปแบบการให้บริการ
- ให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
- ให้บริการงานเอกสาร
- ให้บริการสอนหลักสูตรทางคอมพิวเตอร์แก่
ชุมชน
- ให้บริการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- ให้บริการกลุ่มอาชีพเพื่อการค้าขายชุมชน
ออนไลน์
- บริการให้คาปรึกษาทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
5 ความพร้อมด้านงบประมาณ
- มีงบประมาณสนับสนุนค่าไฟฟ้าศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน
- มีงบประมาณสนับสนุนค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชน

56
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ต่อ)
ลาดับ
ความพร้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
- มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมภายในศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุมชน
- มีงบประมาณค่าวัสดุสานักงาน
- สามารถดูแลค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป
หลงการสงมอบ ซึ่งได้แก่ ค่าอินเทอร์เน็ต
รายเดือน ค่าใช้จ่ายสาหรับการอบรมให้แก่
คนในชุมชน รวมถึงค่าซ่อมบารุงเครื่อง
6 ความพร้อมของภูมิปัญญาและอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในชุมชน
- มีผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ไม่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนการรวมกลุ่มอาชีพ
- มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มอาชีพเป็น
ทางการ
- มีการรวมกลุ่มแต่ไม่มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
อย่างเป็นทางการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- มีการแปรรูปภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็น
สินค้าชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
- ไม่มีการแปรรูปภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็น
สินค้าชุมชน
7 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
- สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการ
สารวจการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT
ชุมชนและให้ข้อมูลเป็นอย่างดี
ที่มา : คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, 2558a)
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและสังเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ค้นพบจากเอกสาร และ
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศู น ย์ ก ารเรี ยนรู้ ICT ชุ ม ชนเดิ ม และศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุม ชนในปั จจุ บั น รวมทั้ง
แนวความคิด นโยบาย และกรอบการดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยุทธศาสตร์
ด้านต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
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ด้านวัสดุอุปกรณ์
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ด้านงบประมาณ

✓

ด้านการประชาสัมพันธ์
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ด้านการกาหนดแผนปฏิบัติงาน

✓

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

2553

พ.ศ.

ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ

ด้านบุคลากร

ประภาพรรณ
วุ่นสุข
กระทรวง
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
สุธาศินี
สีนวนแก้ว
มณฑิรา
กิติตวราภรณ์
สงวนศักดิ์
แก้งมุงคุณ
สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา
สิริกาญจน์ เชิดชู
เรวัต แสงสุริยงค์

ด้านการจัดการและการประสานงาน

หน่วยงาน/ผู้วิจัย

ด้านสถานที่ตั้ง

ตารางที่ 3 การสังเคราะห์องค์ประกอบที่ค้นพบจากเอกสาร และงานวิจัย
องค์ประกอบที่ค้นพบ
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ธงไชย
สุริทร์วรางกูร
พุทธชาติ ศิริบุตร
เมธินี วงศ์วานิช
รัมภกา และปาน
เทพ ลาภเกสร
ศยามน อินสะอาด
และฐิติยา เนตรวงษ์
อารีย์ มยังพงษ์
สมาน ลอยฟ้า
สมเกียรติ
เพ็ชรมาก และ
นุชจรี บุญเกต
สราวุธ แจ้งสุข
และ สุทิศา
ซองเหล็กนอก
ธนวรรณ
ปัญญาคา
พรรณอร
พัฒนการค้า
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✓
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ด้านการกาหนดแผนปฏิบัติงาน

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ

ด้านบุคลากร

พ.ศ.

ด้านสถานที่ตั้ง

หน่วยงาน/ผู้วิจัย

ด้านการจัดการและการประสานงาน

ตารางที่ 3 การสังเคราะห์องค์ประกอบที่ค้นพบจากเอกสาร และงานวิจัย (ต่อ)
องค์ประกอบที่ค้นพบ
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ด้านวัสดุอุปกรณ์

✓

ด้านงบประมาณ

✓

2557

ด้านการประชาสัมพันธ์

อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
มนัสสุดา
นันทสิริพร
อนุพงษ์ อินฟ้า
แสง และพนัส
อุณหบัณฑิต
วรากร หงษ์โต
กัญจน์ ผลภาษี
จุฑารัตน์
ศราวณะวงศ์
จักรวุฒิ ชนะพันธ์
พัชราวลัย สังข์ศรี
มานิตย์ ซาชิโย
จันทร์ศรี สิมสินธุ์
Singh
Gurr
Zain & Idrus
Danner and
Pessu
รวม

ด้านการกาหนดแผนปฏิบัติงาน

2556

หน่วยงาน/ผู้วิจัย พ.ศ.

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

✓

ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ

ด้านการจัดการและการประสานงาน

✓

ด้านบุคลากร

ด้านสถานที่ตั้ง

ตารางที่ 3 การสังเคราะห์องค์ประกอบที่ค้นพบจากเอกสาร และงานวิจัย (ต่อ)
องค์ประกอบที่ค้นพบ
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✓
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จากตารางรางที่ 3 พบว่า การสังเคราะห์องค์ประกอบที่ค้นพบจากเอกสาร และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเดิม หรือ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนในปัจจุบันนั้น ผู้วิจัยได้เลือกปัจจัย
ที่มีความถี่ตั้งแต่ 11 ขึ้นไป ซึ่ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมด้านการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1. ความพร้อมด้านสถานที่ตั้ง
ความพร้อมด้านลักษณะสถานที่ตั้งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาหรือสร้างศูนย์
ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน โดยประกอบด้ ว ยสิ่ งต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การด าเนิ น งานของศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ในการให้ บ ริการ
ประชาชนในชุมชน ประกอบด้วย การจัดบรรยากาศภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้รับบริการ จัด
พื้น ที่ ร องรั บ การให้ บ ริ ก ารประชนชนในชุมชนได้ อย่ างเพียงพอ มีอาคารสถานที่ตั้งมีความมั่ น คง
แข็งแรง และปลอดภัย มีระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟฟ้าที่สามารถรองรับการใช้งานของอุปกรณ์
ต่าง ๆ มีร ะบบและมาตรการรั กษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการติดตั้ง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการประชาชน จัดสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ ที่จอดรถและห้ องน้า
ให้บริการประชาชนเพียงพอ และจัดป้ายข้อความแสดงจุดบริการประชาชนและป้ายประชาสัมพันธ์
ชัดเจน
2. ความพร้อมด้านการจัดการและการประสานงาน
การท างานของคณะบุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน และการ
ดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย มีการประสานความร่วมมือการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อการทางานร่วมกัน มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในชุมชน มีการจัดป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ มีฐานข้อมูลชุมชนและให้บริการข้อมูลท้องถิ่นและข้อมูลชุมชนด้านอื่น ๆ มีระบบ
รักษาความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ มีการบารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง และสามารถยืดหยุ่นเวลาปิด - เปิดการให้บริการเพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
3. ความพร้อมด้านบุคลากร
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีบุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ของผู้รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ซึ่งการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรที่ ดู แ ลศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนให้ ส ามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประกอบด้ว ย มีบุ คลากรที่ส ามารถเป็นวิ ทยากรให้ ความรู้ด้ านคอมพิว เตอร์และอิน เทอร์ เ น็ ต แก่
ประชาชน มีบุคลากรให้บริการ คาแนะนา คาปรึกษา และช่วยเหลือผู้มาขอรับบริการ มีบุคลากร
ประจาที่สามารถให้บริการได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง มีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความชานาญ
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เฉพาะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการ ส่งเสริมให้บุคลากรภายในได้
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ อย่า ง
รวดเร็วและมีบุคลากรที่สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมหลักสูตรดิจิทัลภายในชุมชน
4. ความพร้อมด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
ชุมชนที่จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีความหลากหลายทางอาชีพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ และการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลในการรวบรวมข้อมูลในชุมชน ประกอบด้วย เป็น
แหล่งรวบรวมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชน เป็นแหล่ง
รวบรวมสินค้าและการให้บริการในรูปของร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลประสบการณ์ของคนในชุมชนและต่างชุมชน มีสินค้าและผลิ ตภัณฑ์ที่โ ดดเด่นของชุมชนไว้
ให้ บ ริ การจ าหน่ าย เป็ น แหล่ งรวบรวมข้อมูล ทางวัฒ นธรรม และประเพณีของชุมชน สร้างตลาด
ออนไลน์ที่สามารถส่งเสริมรายได้ของคนในชุมชนได้จริง มีแผนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางในการรองรับการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
5. ความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีการบริหารจัดการภาคประชาชน มีการดาเนินงานของศูนย์
ดิจิทัลในการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประกอบด้วย
มีการสารวจความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีการติดตาม
ผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีการทางานร่วมกับชุมชนโดยยึด
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการ
ท างานกั บ ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน ร่ ว มกั บ ชุ ม ชนในการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น และกิ จ กรรมต่ า ง ๆ แก่
สาธารณะชน ร่วมกับชุมชนใช้เวลาว่างจัดกิจกรรมความสัมพันธ์กันในชุมชน มีแผนการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ และสามารถประสานความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งงานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
สร้างเครื่องมือ สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
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1. งานวิจัยภายในประเทศ
1.1 งานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ประภาพรรณ วุ่นสุข (ประภาพรรณ วุ่นสุข , 2553) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ลักษณะ
ของการบริ ห ารจั ด การที่ เหมาะสมของศูน ย์ก ารเรียนรู้ ICT ชุมชน กรณีศึกษาในประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของการบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน (Telecentre)
โดยการศึกษาองค์ประกอบในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ ประกอบในการบริหารจัดการ
ชุมชน และปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อความส าเร็จของการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพื่อ
วิเคราะห์สรุปลักษณะของการบริหารจัดการที่เหมาะสมของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในประเทศไทย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ ทั้ ง ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( Qualitative Research) และเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) สาหรับวิจัยเชิงคุณภาพใช้กรณีศึกษาแบบเปรียบเทียบ (Comparative
Case Study Method) โดยมีกลุ่ มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการบริห ารศูน ย์ฯ ผู้ ดูแลศูนย์ฯ และ
ผู้รับบริการฯ ทั้งสิ้นจานวน 60 คน จาก 4 ศูนย์ คือ 1) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัด
โพธิการาม จังหวัดร้อยเอ็ด 2) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดบูรพา จังหวัดยโสธร 3) ศูนย์การเรียนรู้
ICT ชุมชนตาบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตาบล
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สาหรับวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เก็บข้อมูลจาก
ผู้ดูแลศูนย์ฯ และผู้รับบริการฯ จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 202 ศูนย์ทั่วประเทศผู้วิจัยได้รวบรวม
ข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมภาษณ์กลุ่มทั้งนี้
ผลการวิ จั ย พบว่ า ลั ก ษณะของการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ICT ชุ ม ชน
ประกอบด้ว ย องค์ป ระกอบส าคัญ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการบริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ 1) โครงสร้างทางเทคโนโลยี 2) การบริการ 3) ทรัพยากรบุคคล และองค์ประกอบของ
การบริหารจัดการชุมชน คือ 1) โครงสร้างชุมชน 2) คณะกรรมการบริหาร 3) ความรับ ผิดชอบ และ
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จต่อการดาเนินงานของศูนย์ฯ จานวน 29 ปัจจัย มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จมากที่สุดในแต่ละกลุ่มจานวน 6 ปัจจัย คือ 1) มีการกาหนดแผนปฏิบัติงานและวิเคราะห์
สภาพการณ์ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน 2) มีการกาหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติภายในศู นย์ฯ 3) มีการกาหนด
กลุ่มผู้รับบริการ และทาการตลาด ประชาสัมพันธ์ 4) การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5)
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์ฯ จากสมาชกในชุมชนอย่างกระตือรือร้นและต่อเนื่อง 6) เป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานให้แก่ศูนย์ฯ และองค์กรอื่น ๆ
สุ ธ าศิ นี สี น วนแก้ ว (สุ ธ าศิ นี สี น วนแก้ ว , 2553) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย
ความสาเร็จของการใช้ ICT เพื่อการพัฒนาสังคมสู่สังคมคุณภาพในประเทศกาลังพัฒนา จากการ
ศึกษาวิจัยพบว่า การพัฒนาสังคมสู่สังคมคุณภาพนั้นยอมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคน
ในชุมชนในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาตนเองอันนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

63
เพราะท้ายที่สุ ดแล้ ว จะส่ งผลต่ อ การพัฒ นาสั งคมสู่ สั ง คม การที่จะทาให้ การพัฒ นาสั งคมสู่ สั ง คม
คุณภาพได้นั้น ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบดังต่อไปนี้เป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาการพัฒนาสังคมสู่
สังคมคุณภาพย่อมเกิดขึ้นได้หากทุกคน ทุกภาคส่วนในชุมชนใช้ปัญญาเป็นเครื่องนาทางและใช้ ICT
เป็นเครื่องมืออันทรงพลั ง เป็ นตัวผลั กดันให้เกิดการพัฒนา ฉะนั้น ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการ
พัฒนาสังคมสู่สังคมคุณภาพโดยใช้ ICT ต้องอาศัยทุกส่วนในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสังคมสู่สังคม
คุณภาพที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ปัจจัยความสาเร็จสาคัญ 5 ประการจึงประกอบไปด้วย
ความเข้มแข็งของชุมชน โครงสร้างพื้นฐานทาง ICT ในชุมชน การเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ของคน
ในชุมชน การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ และการเชื่อมโยงนโยบายและกิจกรรม
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากปัจจัยดังกล่าวมา ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าการดาเนินการ
พัฒนาสังคมสู่สังคมคุณภาพในประเทศที่กาลงพัฒนาไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากคนในชุมชนหรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องละเลยต่อบทบาทและหน้าที่ของการเป็นคน “คุณภาพ”
มณฑิ ร า กิ ติ ต วราภรณ์ (มณฑิ ร า กิ ต ติ ว ราภรณ์ , 2554) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
การศึกษาสภาพการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านโคกกระท้อน อาเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
บ้านโคกกระท้อน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
บุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ผู้
ให้บริการ ได้แก่คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
จานวน 15 คน และ 2. ผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน จานวน 120 คน โดย
มีเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.88
จากการศึกษาวิจัย พบว่า
1. ด้านการบริหารจัดการ
1.1 ด้านอาคารสถานที่ พบว่า สถานที่ตั้ง ขนาด แสงสว่าง และอุณหภูมิของศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน มีความเหมาะสม ลักษณะของตัวอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และไม่ มี
เสียงรบกนจากภายนอก
1.2 ด้านกิจกรรมและการให้บริการ พบว่า ยังมีความไม่เหมาะสม ควรให้มีการจัด
กิจกรรมขึ้นภายในศูนย์ เช่น การฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขัน เป็นต้น และควรมี
การประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนให้มากขึ้นเพื่อชักชวนคนมาใช้บริการ
2. ด้านบุคลากร พบว่า จานวนเจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้ ICT มีจานวนไม่เพียงพอ
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ จานวน 2 คน ซึ่งแต่ละคนนั้ นมีภาระหน้าที่งานประจาจึงส่งผลให้ไม่
สามารถเปิดศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
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3. ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า สภาพ วัสดุ อุปกรณ์โดยรวมมีความเหมาะสม มีความทันสมัย
คุณภาพดี ค่อนข้างใหม่ การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเร็ว โปรแกรมครอบคลุม การใช้งาน
แต่ควรปรับปรุงเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต และควรเพิ่มจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น
4. ด้านงบประมาณ พบว่า อัตราค่าบริการมีความเหมาะสม แต่ควรมีการหางบประมาณ
มาสนับสนุนเพิ่มเติม
5. ด้านผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นว่า สภาพการดาเนินงานของศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน บ้านโคกกระท้อน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
สงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ (สงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ , 2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ยอมรับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนในภูมิภาค กรณีศึกษาเว็บไซต์หมู่บ้าน การศึกษาวิจัยในครั้งนี้
วัตถุประสงเพื่อศึกษาบริบทการยอมรับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนในภูมิภาค กรณีศึกษาเว็บไซต์
หมู่บ้าน ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการยอมรับเทคโนโลยี และทานายสิ่ ง ที่มี
ผลกระทบต่อปั จ จั ย การยอมรั บ เทคโนโลยีของผู้ ดูแลเว็บไซต์ห มู่บ้าน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีกลุ่มประชากรที่ศึกษาคือ ผู้ดูแลเว็บไซต์หมู่บ้านทั้งในระดับ
อาเภอและหมู่บ้านจานวน 1,111 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่ ม ประชากรเป้ า หมายที่ ก ระจายอยู่ ทั่ ว ประเทศไทย โดยอาศั ย ทฤษฎี Unified Theory of
Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ลักษณะของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
62.20 ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 34.70 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด
ร้อยละ 68.10 ประสบการณ์ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก ร้อยละ
51.70 และมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ระดับปานกลาง ร้อยละ 52.40 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนในภูมิภาค กรณีศึกษาเว็บไซต์หมู่บ้านไทย ประกอบด้วย 4
ปัจจัย คือ อิทธิพลทางสังคมในการพัฒนาเว็บไซต์หมู่บ้าน ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์หมู่บ้าน
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์หมู่บ้าน และความคาดหวังในประสิทธิภาพจากเว็บไซต์
หมู่บ้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ตามลาดับ โดยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถอธิบายความคิดเห็นในการ
ยอมรับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนในภูมิภาค กรณีศึกษาเว็บไซต์หมู่บ้านได้ร้อยละ 41.00
ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนใน
การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ วิ ธี
ดาเนินงาน การพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างครูและผู้เรียน ซึ่งใช้
แบบวัดความรู้ก่อนและหลังการอบรมเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ผลการศึกษาวิจัย พบว่า มีข้อบ่งชี้ชัดว่า การพัฒนาครูและผู้เรียนให้ มีทักษะสามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีและสร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพได้นั้น ครูและผู้เรียนควรมีการวางแผน
ร่วมกันในการจัดเตรียมเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับแผนการสอน มีการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือกัน
ระหว่างอบรม วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จัดการอบรมด้วยกัลยาณมิตร ส่ งผลให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่ง
เป็นเป้าหมายสาคัญยิ่งของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทย
สิริกาญจน์ เชิดชู (สิริกาญจน์ เชิดชู, 2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การยอมรับและเข้า
ใช้งานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาการยอมรับและเข้าใช้งาน
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยทาการศึกษาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในประเทศไทย แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ข้อคาถามได้พัฒนา
มาจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความตรงของเนื้อหา และความเที่ยงของ
เครื่องมือ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในประเทศไทย ซึ่งได้แบ่ง
การใช้งานจาแนกตามภูมิภาค จานวน 513 คน
ผลการวิจัย พบว่า มี 3 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางตรงต่อความตั้งใจในการเข้าใช้งานศูนย์
การเรียนรู้ ICT ชุชน ได้แก่ 1) อิทธิพลทางสังคม 2) การรับรู้ถึงความง่ายในการเข้าใช้งานศูนย์การ
เรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 3) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการเข้าใช้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยภายนอกที่สนับสนุนทางอ้อมให้เกิดความตั้งใจในการเข้าใช้งานศูนย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน นั้น คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการจัดการ ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และ
ปัจจัยด้านงบประมาณ จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรให้การ
สนับสนุนด้านคาแนะนาถึงความง่ายและประโยชน์ในการเข้างานศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน โดยผ่าน
การใช้ความร่วมมือของคนในสังคม พร้อมทั้งวางนโยบายต่อการพัฒนาในระยะสั้นและระยะยาวต่อ
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการจัดการ ปัจจัยด้านวัสดุ/อุปกรณ์ และปัจจัยด้านงบประมาณ ของ
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
เรวัต แสงสุ ริ ย งค์ (เรวัต แสงสุ ริยงค์ , 2555) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิจัยและ
พัฒนาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยผ่านศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจ
สภาพ บริบท โครงสร้างทางสังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของชุมชนบ้านหัวโกรก
และพัฒนาคู่มือการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรั ฐบาลที่เหมาะสมกับบริบทและโครงสร้างทางสังคม
ของชุ ม ชน ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เป็ น แบบพหุ ห รื อ หลายวิ ธี ใช้ วิ ธี ก ารทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
ประกอบด้วย การสารวจ การสังเกต การสัมภาษณ์ และการศึกษาแผนที่จาก Google ทาการทบทวน
วรรณกรรมทั้งที่เป็นเอกสารแบบพิมพ์และแบบดิจิทัล รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตภาคสนาม การ
สัมภาษณ์ และการสารวจด้วยแบบสอบถาม โดยมีหน่วยวิเคราะห์เป็นครัวเรือน ชุมชน หน่วยงานของ
รัฐ และบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล
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จากการวิจัย พบว่า บ้านหัวโกรกเป็นหมู่บ้านในชนบท ตั้งอยู่ในเขตเมืองของจังหวัด
ชลบุรี ได้รับผลกระทบจากความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเมืองจากรอบด้าน แม้ว่าชุมชนนี้มี
ถนนล้อมรอบแต่การเดินทางของประชาชนไปยังหน่วยงานของรัฐบาลก็ไม่สะดวกหากไม่มีรถยนต์
ส่วนตัว รัฐบาลจึงทาการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่ออานวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อ
กับหน่วยงานของรัฐบาลด้ว ยระบบออนไลน์ ในระดับชุมชนประชาชนมีความพร้อมด้าน ICT แต่ใน
ระดับครัวเรือนประชาชนมีความพร้อมด้าน ICT แตกต่างกันไปตามสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ
ด้านรัฐบาล มีการนาเอา ICT มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน แต่ไม่มีระบบบริการออนไลน์เพื่อให้
ประชาชนใช้บริการได้จากชุมชนหรื อครัวเรือน ประชาชนต้องติดต่อและใช้บริการกับหน่วยงานของ
รัฐบาลด้วยตนเอง ด้านประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี พฤติกรรม และบริบทของ
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาล แต่ประชาชนเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาล ด้านคู่มือผู้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาภายใต้บริบทและ
โครงสร้างทางสังคมของชุมชนมี 2 ประเภท คือ 1) คู่มือผู้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ทาธุรกรรม 2
) คู่มือผู้ใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบาลแบบทาธุรกรรม
ธงไชย สุรินทร์วรางกูร (ธงไชย สุรินทร์วรางกูร, 2555) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การหา
แนวทางเพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลาง มี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการ
ความรู้ในองค์กรธุรกิจขนาดกลางอย่างเหมาะสม ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจขนาด
กลาง ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มประชากรที่ใช้สาหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ องค์กรธุรกิจ
ขนาดกลาง ในเขตภาคกลาง จานวนทั้งสิ้น 400 แห่ง โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม และสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทาการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการองค์กรธุรกิจขนาดกลาง จานวนทั้งสิ้น 5 ราย
ผลการวิจัย พบว่า
1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 25-34 ปี มี ก ารศึ ก ษาระดับ
ปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี ส่วนใหญ่ทางานใน
กลุ่มงานเลขานุการ ถัดมาเป็นกลุ่มงานพนักงานบริษัท เช่น งานบัญชี การเงิน และถัดมาเป็นกลุ่มงาน
หัวหน้าฝ่าย ตามลาดับ
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการความรู้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการความรู้ โดยใช้ในขั้นจัดเก็บความรู้มากที่สุด ถัดมาได้แก่
ขั้นการหาความรู้ ขั้นสร้างความรู้ ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ขั้นการถ่ายโอนความรู้ และขั้นการ
วิเคราะห์ความรู้ ตามลาดับ
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3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส่งเสริมให้พนักงานขององค์กรหาความรู้โดยการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อหาข้อมูลภายนอกมากที่สุด ถัดมาได้แก่ การอ่านบทความ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ รองลงมา
ได้แก่ การให้ข้อมูลผ่านเว็บ ไซต์ของบริษัท การใช้จดหมายอิเล็ กทรอนิกส์สาหรับการแลกเปลี่ ยน
ความรู้กับผู้อื่น การใช้ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ขององค์กร และการสอบถาม
ความรู้จากผู้อื่น ตามลาดับ
4. เหตุผลที่องค์กรธุรกิจขนาดกลางใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการความรู้ใน
องค์กร พบว่า องค์กรธุรกิจคานึงถึงปัจจัยในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมาก ได้แก่
ความสะดวกรวดเร็ว การนาความรู้ไปใช้ประโยชน การใช้งานง่าย ความถูกต้องเชื่อถือได้ ตามลาดับ
5. องค์กรธุรกิจมีปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการความรู้ในองค์กร
ในปัจจัยด้านความสะดวกรวดเร็ว ความถูกต้องของข้อมูล การนาความรู้ไปใช้ป ระโยชน์ และความ
ทันสมัยของเทคโนโลยี
6. องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศสาหรับ การ
จัดการองค์ความรู้ในองค์กรในระดับมาก โดยคานึงถึงปัจจัยด้านการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความ
ถูกต้องของข้อมูล การให้บริการข้อมูลความรู้ ความทันสมัยของเทคโนโลยี ความสะดวกรวดเร็ว และ
คุณภาพของการให้บริการ ตามลาดับ
พุทธชาติ ศิริบุตร (พุทธชาติ ศิริบุตร, 2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์
งานวิจัยศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศูน ย์การ
เรียนรู้ ICT ชุมชน วิธีการวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูล ประชากร ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินผลและการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดาเนินการ
โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานการวิจัยแห่งชาติ ในช่วง พ.ศ. 2551 – 2556
ผลการสังเคราะห์การวิจัย พบว่า ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน มีผลกระทบในการลดความ
เหลื่อมล้าทางดิจิทัล มีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การกระจายอานาจ และการบริหาร
งบประมาณเอง สภาพของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถานที่ราชการในชุมชน บริการที่สาคัญ ได้แก่
บริการอินเทอร์เน็ต และการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็น
เด็กและเยาวชน บุคลากรของศูนย์ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้บริหารศูนย์ฯ และผู้ดูแล
ศูนย์ฯ ปัญหาอุปสรรคที่สาคัญ คือ บุคลากร และงบประมาณ มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม การสร้างภาคี เครือข่าย การ
พัฒนาบุคลากรและการให้การศึกษาผู้ใช้ให้รู้เท่าทันดิจิทัล
เมธินี วงศ์วานิชรัมภกา และปานเทพ ลาภเกสร (เมธินี วงศ์วานิชรัมภกา และปานเทพ
ลาภเกสร, 2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ในกระบวนการเรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในประเทศไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาการ
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ดาเนินงานและสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 2) เสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางการนานโยบายการเสริมสร้างศักยภาพสถานศึกษาใน
การผสมผสาน ICT ในกระบวนการเรียนรู้ ข้อมูลการวิจัยได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน และได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal
School Visit) ในภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออก ภาคใต้ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ รวม 9 แห่ ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างการผสมผสาน ICT เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาด
เล็กมี 2 ลักษณะ คือ 1) การผสมผสาน ICT ในห้องเรียนปกติ และ 2) การผสมผสาน ICT โดยการจัด
ชั้นเรียนพิเศษนอกห้ องเรีย นปกติ นอกจากนั้นแล้ว คณะผู้วิจัยค้นพบนัยยะสาคัญเชิงนโยบาย ว่า
รัฐบาลสามารถส่งเสริมนวัตกรรมการผสมผสาน ICT โดยพิจารณาจากแรงจูงใจได้ใน 2 ระดับ คือ
แรงจูงใจระดับบุคคล (Individual Motivation) และแรงจูงระดับสถาบัน (Institutional Motivation)
นอกจากนั้ นที่สาคัญปัจจั ย ที่จ ะเอื้อสู่ ความส าเร็จของกระบวนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนี้ ทาง
คณะผู้วิจัยได้เสนอว่า
1. ครูผู้สอนควรได้รับการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ และทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณประโยชน์ของ ICT ที่มีต่อวงการศึกษาไทย โดยเฉพาะการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนใน
เรื่องการพัฒนากระบวนการคิด
2. ครูผู้สอนควรตระหนักว่า การให้การศึกษาผู้ปกครอง ถือเป็นหน้าที่หลักของโรงเรียน
ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่นักเรียนในการใช้ ICT โดยเริ่มจากเชิญผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวิสัยทัศน์ของการใช้ ICT ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาความคิดไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วย
ตนเอง (Self-Constructed Knowledge)
3. ครูผู้สอนควรเข้าใจแนวคิดของความแตกต่างของผู้เรียน (Individual Difference) ใน
เชิงการใช้ ICT โดยเปลี่ยนทัศนคติของครูที่มักใช้ประสบการณ์ส่วนตัวอนุมานว่า นักเรียนในห้องเรียน
ของตนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เท่าเทียมกัน มาสู่การบริหารจัดการความรู้โดย
การใช้ ICT ที่เน้นการพัฒนาทักษะของครูที่ให้เวลาที่แตกต่างกันแก่นักเรียนในการใช้ ICT แสวงหา
ความรู้ อาทิ การเปลี่ยนคาบเรียนที่ ให้เวลาแก่นักเรียนที่เพียงพอในการสืบค้นข้อมูลการจัดชั้นเรียน
แบบกลุ่มทางานมากกว่าการทางานเดียว
4. ครูผู้สอนควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการมุ่งเน้นการสอนมาสู่การเป็นผู้อานวยการ
เรียนรู้(Learning Facilitator) ในชั้นเรียน
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ศยามน อินสะอาด และฐิติยา เนตรวงษ์ (ศยามน อินสะอาด และฐิติยา เนตรวงษ์, 2556)
ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้และการเข้าถึง ICT ที่ส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ใช้ แ ละการเข้ า ถึ ง ICT ของครู แ ละพั ฒ นารู ป แบบชุ ม ชนการเรี ย นรู้ วิ ช าชี พ ครู สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน กลุ่ มตัว อย่างที่ใช้ในการศึ ก ษาได้ แก่ 1) ครูสั งกัดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 530 คน 2) ผู้บริหารในสังกัด สพฐ. ครูในสั งกัด สพฐ.
และผู้เชี่ยวชาญ ด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ชุมชนนักปฏิบัติ และการใช้ ICT เป็นฐานในการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับการพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู จานวน 31 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มูล ประกอบด้ว ย 1) แบบสอบถามการใช้ และการเข้ าถึ ง ICT 2) แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก และ 3) แบบประเมินรูปแบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) การใช้และการเข้าถึง ICT ของครูภาพรวมอยู่ในระดับมาก รูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 องค์ประกอบ คือ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและแรงจูงใจภายนอก ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและแรงจูงใจภายใน
ด้านกระบวนการ ด้านคุณลักษณะชุมชน และด้านผลลัพธ์ โดยมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สด
อารี ย์ มยั งพงษ์ (อารี ย์ มยังพงษ์ , 2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและความ
ต้องการการฝึกอบรมด้าน ICT ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาการใช้ ICT ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้ ICT
และความต้องการในการฝึกอบรมด้าน ICT ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและเปรียบเทียบ
ความต้องการการฝึกอบรมด้าน ICT ของผู้สูงอายุที่มีสถานภาพแตกต่างกัน เครื่องมือในการศึกษาเชิง
ปริมาณ คือ แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 355 คน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ด้วย t–test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(ANOVA) สาหรับการศึกษาในเชิงคุณภาพ ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ให้สัมภาษณ์ คือ ผู้ประสานงาน
ชมรมผู้สูงอายุ จานวน 10 คน และการสัมมนากลุ่ม โดยเชิญตัวแทนจากชมรมผู้สูงอายุ จานวน 10
คน
ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการฝึกอบรมด้าน ICT เพื่ออ่านข้อมูล/
ข่าวสารและติดต่อสื่อสารทางอิ นเทอร์เน็ต โดยผู้สูงอายุมีความต้องการต่อประเด็น เหล่านี้ในระดับ
มาก ได้แก่ การได้รับบริการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สถานที่ฝึกอบรมที่สะดวกในการเดินทาง และ
วิทยากรที่เข้าใจข้อจากัดของผู้สูงอายุ เมื่อเปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรมด้าน ICT ของผู้สูงอายุ
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พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป ให้ความสาคัญในด้านสถานที่และ
เวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม วิทยากร หลักสูตร และการให้บริการการในการฝึกอบรม มากกว่ากลุ่ม ที่มี
รายได้เฉลี่ยต่ากว่า ผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมมีความต้องการในการฝึกอบรมด้าน ICT
มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่เคยฝึกอบรมมาก่อน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ต้องการให้ภาครัฐจัดหาคอมพิวเตอร์สาธารณะไว้บริหารแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ให้ บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตฟรี จัดหาคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตในราคาประหยัด และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดฝึกอบรมด้าน ICT สาหรับผู้สูงอายุ ในชุมชน
สมาน ลอยฟ้า (สมาน ลอยฟ้า , 2557) ได้ทาการศึ กษาวิ จัย เรื่ อ ง พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตของผู้ใหญ่ในชนบท มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ปัญหาและ
ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยที่เกี่ยวข้องการไม่ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใหญ่ในชนบท กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ที่มีอายุ 20-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
จานวน 1,530 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถามคืน 1,503 ชุด
(ร้อยละ 98.2) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ ดังนี้
1) สภาพการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่ า ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อน (ร้อยละ
68.3) โดยมีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี (ร้อยละ75.5) สาหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้ทุกวัน
(ร้อยละ 20.1) แต่ละครั้งใช้นานประมาณ 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 29.5) อุปกรณ์ที่ใช้เข้าอินเทอร์เน็ต ได้แก่
โน๊ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (ร้อยละ 59.4 และ 44.4) ส่วนใหญ่ ใช้ช่วงเวลาเช้า (ร้อยละ 35.7)
และใช้น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 42.5) ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านตัวเอง (ร้อยละ 54.9)
กิจกรรมที่ใช้บ่อย ๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ค การค้นหาและติดตามข่าวสารเหตุการณ์ การค้นหาข้อมูลและ
ความรู้ และการดูวีดีโอ ส่วนใหญ่ใช้เว็บไซต์ภาษาไทย (ร้อยละ 53.8) และเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ต
ด้วยตนเอง (ร้อยละ 49.7) สาหรับเหตุผลที่ใช้อินเทอร์เน็ต คือใช้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว
(ร้อยละ 69.7) ใช้งานไม่ยุ่งยากและใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา (ร้อยละ 66.6) และค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ทุก
ประเภท (ร้อยละ 64.1)
2) ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ปัญหาในระดับมาก ได้แก่ เมื่อใช้คอมพิวเตอร์นาน ๆ
จะปวดและแสบตา ปวดเมื่อยคอ แขนและหลัง และสถานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะในชุมชน
มีน้อย
3) ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่า ความต้องการระดับมากที่สุด ได้แก่ ต้องการให้
ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตถูกลง ส่วนความต้องการในระดับมาก ได้แก่ เพิ่มแหล่งให้บริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะในชุมชน และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง
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4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการไม่ใช้อินเทอร์เน็ต ได้แก่ ไม่ มีเวลาใช้ ขาดทักษะในการใช้
แป้นพิมพ์และเมาส์ ไม่มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ไม่มีประสบการณ์ใช้
อินเทอร์เน็ตมาก่อนและไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง
สมเกีย รติ เพ็ช รมาก และ นุช จรี บุญเกต (สมเกีย รติ เพ็ช รมาก และนุช จรี บุ ญเกต,
2558) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนของคณะสงฆ์
จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มตัวอย่างคือ พระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสุรินทร์ จานวน 382 รูป
ผลการวิจัยพบว่า คณะสงฆ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย=2.72) หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
การประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย=2.80) ด้านการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย=2.78) ด้านงานฐานข้อมูล (ค่าเฉลี่ ย=
2.66) ด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนา (2.69) และด้านการฝึกอบรมธรรมะ คุณธรรมจริยธรรม
(ค่าเฉลี่ย=2.68) โดยด้านที่มีการใช้มากที่สุด ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านที่มีการใช้น้อยที่สุด
ได้แก่ ด้านงานฐานข้อมูล
สราวุธ แจ้งสุข และ สุทิศา ซองเหล็กนอก (สราวุธ แจ้งสุข และสุทิศา ซองเหล็กนอก,
2559) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะการใช้ ICT ของครูกลุ่มโรงเรียนดีประจา
ตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการ
ใช้ ICT ในโรงเรียน 2) ศึกษาทักษะการใช้ ICT ของครู และ 3) เสนอแนวทางพัฒนาทักษะการใช้ ICT
ของครูโรงเรียนดีประจาตาบล กลุ่มตัวอย่างมีผู้บริหารและครู จานวน 70 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ผลวิจัย พบว่า (1) ทุกโรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศและการสื่อสาร คือ
การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โรงเรียนมีเว็บไซต์ และ
เฟสบุ๊ ค โรงเรี ย นรวมถึ ง ไลน์ ก ลุ่ ม โรงเรี ย น โรงเรี ย นมี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ และเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และมีหน่วยงานรับผิดชอบงาน ICT โรงเรียน ส่วนครูในโรงเรียนดีประจาตาบลมีการใช้
ICT เบื้องต้น ครูมีอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นของตนเอง เช่น โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ท
โฟน เป็นต้น ครูใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารและหาความรู้เพิ่ มเติม (2)
ทักษะ ICT ของครูในโรงเรียนดีประจาตาบลตามกรอบสมรรถนะการใช้ ICT ของยูเนสโกด้านการรู้
เทคโนโลยี พบว่ า ครู ข าดทั ก ษะมากสุ ด คื อ ด้ า นศาสตร์ ก ารสอน รองลงมา คื อ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านองค์กรและการบริหาร (3) ข้อเสนอแนวทางพัฒนาทักษะ ICT ของครูโรงเรียนดี
ประจาตาบล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มี 6 ด้าน ซึ่งด้านที่ครูต้องพัฒนา
มากที่สุด คือ ศาสตร์การสอนที่ครูต้องบูรณาการ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการสอน
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1.2 งานวิจัยด้านความพร้อม
ธนวรรณ ปัญญาคา (ธนวรรณ ปัญญาคา, 2553) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์
ความพร้อมในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลแม่สายในอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตาม
แนวทางการปฏิบัติราชการตามคารับรองของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษา
และวิเคราะห์ (1) ปัญหาเกี่ยวกับความพร้อมในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลแม่สายในอาเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย (2) การพัฒนาความพร้อมในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลแม่สาย
และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญทาให้การพัฒนาความพร้อมในการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลแม่
สายประสบผลสาเร็จ ทั้งนี้ ได้นาแนวทางการปฏิบัติราชการตามคารับรองของหน่วยงาน มาปรับใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามซึ่งผ่าน
การทดสอบ รวมทั้งการหาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่ระดับ 0.93 สาหรับ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลแม่สายในอาเภอแม่สาย รวม 1,050 คน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สนามด าเนิ น การระหว่ า งวั น ที่ 1-31 กรกฎาคม 2553 เก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามกลับคืนมาได้ 973 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.67 ของแบบสอบถามทั้งหมด สาหรับสถิติที่ใช้
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์แนว
ลึกเฉพาะผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย ผลการวิจัยพบวา กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า (1) ปัญหาที่สาคัญ คือ การ
ขาดความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการของเทศบาลตาบลแม่สาย (2) การพัฒนา
ความพร้ อมที่ส าคั ญ คือ นายกเทศมนตรีของเทศบาลตาบลแม่ส ายควรกาหนดเป็นนโยบายและ
แผนงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งควรจัดเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว และ (3) ปัจจัยที่มีส่วนสาคัญทาให้การพัฒนาความพร้อมในการบริหารจัดการของเทศบาล
ตาบลแม่สายประสบผลสาเร็จที่สาคั ญ คือ การที่บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน
พรรณอร พัฒนการค้า (พรรณอร พัฒนการค้า, 2558) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจั ย
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ ศึก ษา
ปัจจัยการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558: กรณีศึกษาเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ได้มาจากแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 100 คน
(90.01% ของการเลือกสุ่ม) และประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ 384 คน (100% ของการ
เลือกสุ่ม) นาไปวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า
ทีแบบ One-sample t-test และ Independent-sample t-test และ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพร้อมในภาพรวมทั้งหมดของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558
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โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่า เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (P<.05) และ พบว่า ในแต่ละรายด้านมี
ความพร้อมอยู่ในระดับต่าเช่นกัน 2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกับประชาชน มีทัศนะต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ไม่แตกต่างกัน (P<.05) ใน 4 ด้านคือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน
เทคโนโลยีข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการมีส่วนร่วม และ ด้านทัศนคติต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ส่วนด้านทักษะภาษา เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการมีทัศนคติสูงกว่าประชาชน (P<.05) และ 3) ปัจจัย
สาคัญของความพร้อมต่อการเข้าสู่อาเซียน มี 6 จาก 41 ประเด็นสาคัญดังนี้ ด้านอัตลักษณ์และความ
มั่นคงมี 8 ประเด็นสาคัญ ด้านความร่วมมือ มี 6 ประเด็นสาคัญ ด้านการติดต่อสื่อสาร มี 7 ประเด็น
สาคัญ ด้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ม 8 ประเด็นสาคัญ ด้านการใช้ภาษาอาเซียน ม
7 ประเด็นสาคัญ และ ด้านนโยบายอาเซียน มี 5 ประเด็นสาคัญ ในขณะเดียวกันพบวา ปัจจัยทั้ง 6
ด้านดังกล่าวสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 60.25 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, 2557) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพร้อมของ
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการจั ด การด้ า นสุ ข ภาพ กรณี ศึ ก ษาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในประเทศไทยในการจัด การสุ ขภาพ ซึ่งจะพิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แ ก่
ความสามารถในเชิ ง องค์ ก าร (Institutional Capacity) และความสามารถของภาคชุ ม ชน
(Community Capacity) โดยอาศัยข้อมูล ปฐมภู มิจ ากเอกสารทางราชการที่เ กี่ยวข้ องกับ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น และจากการสั มภาษณ์เชิงลึ กและการประชุมกลุ่ มย่อยกับผู้ บริห ารท้อ งถิ่ น
ตัวแทนข้าราชการท้องถิ่น และตัวแทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมด้านสุขภาพ ทั้งนี้
แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีการกระจายอานาจด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ แต่ผู้วิจัยจะทาการศึกษา
เปรียบเทียบ องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 แห่งที่มีผลงานโดด
เด่นในด้านการจัดการสุขภาพ โดยเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภายในจังหวัดข้างเคียงที่มี
ลักษณะทางด้านประชากรคล้ายคลึงกันจานวน 3 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มี
ความโดดเด่นด้านการจัดการสุขภาพ มีความพร้อมเชิงองค์การที่สูงกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ต ก
เป็นกรณีศึกษาเปรียบเทียบ เนื่องจากมีผู้บริหารที่มีทัศนคติในเชิงบวกต่องานด้านสาธารณสุขและมี
เจตคติที่ดีต่อการทางานร่วมกับภาคเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานภายนอกพื้นที่ นอกจากนี้
องค์กรปกครองท้ อ งถิ่น เหล่ านี้ ยั งมีโ ครงสร้ างองค์ กรและระบบการบริห ารจั ด การที่เ อื้ อ ต่ อการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขอีกด้วย ในขณะที่ภาคประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ที่มีความโดด
เด่นด้านสุขภาพก็มีความรู้ ความเข้าใจในความส าคัญของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และมีการ
รวมกลุ่มและองค์กรทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านสุ ขภาพมากกว่าภาคประชาชนในพื้นที่
องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่นามาเปรียบเทียบ
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มนัสสุดา นันทสิริพร (มนัสสุดา นันทสิริพร, 2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพร้อม
ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในการควบคุมไฟป่า จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลในการควบคุมไฟป่า จังหวัดอุดรธานี
ทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มตัวอย่าง 347
ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด
ต่าสุด ค่า t-test และค่า F-test และทาการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe โดย
กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลในการควบคุมไฟป่า จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพหลัก อาชีพรอง ลักษณะการเข้าเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล ระยะเวลาในการ
ครองตาแหน่ง การได้รับสวัสดิการในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ป่าไม้ ระยะห่างระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลที่ทางานกับพื้นที่ป่า การบรรจุภารกิจการควบคุมไฟ
ป่าในวาระการประชุม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า
อนุพงษ์ อินฟ้าแสง และพนัส อุณหบัณฑิต (อนุพงษ์ อินฟ้าแสง และพนัส อุณหบัณฑิต ,
2559) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนหนอง
แขม ริมคลองภาษีเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปรียบเทียบความพร้อมในการมีส่วนร่วมแยกตามปัจจัย ส่วน
บุ ค คลของประชาชนในชุ ม ชนหนองแขม ริ ม คลองภาษี เ จริ ญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม
กรุงเทพมหานคร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพร้อมของประชาชนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชน
หนองแขม ริมคลองภาษีเจริญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการศึกษาพบว่า ความพร้อม
ของประชาชนในความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความพร้อมในการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงลาดับดังนี้
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
เสียสละ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการมีส่วนได้เสียผลประโยชน์ตามลาดับ ความสาคัญของผู้
ที่มีส่วนสนับสนุนชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ โรงเรียนในชุมชน นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการในพื้นที่ สมาคมต่าง ๆ และสถานประกอบการ
ในชุมชนตามลาดับ เกี่ยวกับความเข้าใจประเภทของการท่องเที่ยว ความรู้ด้านธุรกิจ และความรู้
เกี่ยวกับประวัติชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านพบว่าความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของชุมชนอยู่ในระดับน้อย ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของประชาชนในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหนองแขม ริมคลองภาษีเจริญให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแยกตาม
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ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศต่างกันมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ส่วนผู้ที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการอาศัยในชุมชน และจานวน
สมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนหนองแขมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
1.3 งานวิจัยด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์
วรากร หงษ์โต (วรากร หงส์โต, 2553) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอน
วิชาคอมพิวเตอร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้กระบวนการสร้าง
ความรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน พฤติกรรมการสร้างความรู้
แบบประเมินนวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ คัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จานวน 30 คน
ผลการวิจัย พบว่า
1. รู ป แบบชุ ม ชนการเรี ย นรู้ อ อนไลน์ ฯ ประกอบด้ ว ย 4 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) ฐาน
ทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 2) กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ 3) เครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บน
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯและ 4) เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทางานร่ว มกันบนชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน์ฯ
2. ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ มี 8 ขั้ น คือ 1) ขั้นการ
วางแผนและกาหนดทิศทางการเรียนรู้ 2) ขั้นนาเข้าสู่ประเด็นการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์3)
ขั้นค้นปัญหาหรือกาหนดภารกิจของงาน 4) ขั้นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนาผลจากข้อมูลที่ค้นพบ
ไปใช้ 5) ขั้นวางแผนดาเนินงานการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน 6) ขั้นดาเนินงานการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอน 7) ขั้นนาเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน 8)ขั้นประเมินผล
3. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการสร้างความรู้สูงกว่าก่อนทากิจ กรรมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพของการพัฒนานวัตกรรมการเรีย นการสอน โดยมี
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับสูง
กัญจน์ ผลภาษี (กัญจน์ ผลภาษี , 2554) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ (Facebook) ในการเรียนการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางในการนา
เทคโนโลยีสังคมออนไลน์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 2) ศึกษาลักษณะของการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ และสารวจศักยภาพในการใช้สื่อสังคมออนไลน์สาหรับการเรียนการสอน ณ วิทยาลัย
ดุสิตธานี งานวิจัยนี้ได้เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook สาหรับการเรียนการสอนโดยมีการเก็บ
ข้ อ มู ล จาก นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รนานาชาติ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในวิ ช า
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Computer Programs for Business, Business Software Application, Computer And
Information Technology และวิชา Introduction to Computer รวมทั้งสิ้น จานวน 98 คน การ
วิจัยนี้ใช้วิธีการผสมของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) การเก็บข้อมูลผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นผู้ ส อนและผู้สังเกตการณ์ในกลุ่ ม (Inside Observer) มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล แบบ Inductive Analysis ซึ่งเปิดโอกาสให้ข้อมูลทาหน้าที่สร้างสรรค์ผลการวิจัย โดย
ได้ชี้ให้เห็นความสาคัญของ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ปรากฏในการใช้งานอย่างแพร่หลายใน
สังคมมาใช้ส่งเสริมการเรียนการสอนในด้าน การสร้างแรงจูงใจในการเรียน การติดต่อสื่อสาร และการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างในฐานะนักศึกษาและเยาวชนมีความสนใจและใส่ใจใน
เนื้อหาและกิจกรรมของชั้นเรียนผ่านการเข้าถึงผู้ร่วมชั้นเรียนและผู้สอนผ่านพื้นที่สังคมออนไลน์ด้วย
การมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ยิ่งไปกว่านั้น การใช้สื่อการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ช่วยสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอนผ่าน
พื้นที่การสื่อสารด้วยสังคมออนไลน์นอกเหนือจากการสื่อสารใน ห้องเรียนตามธรรมดาอีกด้วย และ
พร้อมกันนี้ผู้วิจัยนาเสนอและอภิปรายผลการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางและประเด็น สาคัญในการส่งเสริม
การออกแบบแผนการสอน เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะสามารถนาสื่อสังคม ออนไลน์
และเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมาใช้ประกอบกันในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของไทยในปัจจุบัน
ยุ ท ธพงศ์ ญาณโยธิ น (ยุ ท ธพงศ์ ญาณโยธิ น , 2555) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การ
ออกแบบอินเตอร์เฟสเพื่อการซื้อขายออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบของอินเตอร์เฟสเพื่อการ
ซื้อขายออนไลน์ที่ใช้งานง่ายเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของคนไทย ทาการวิจัยแบบ Focus
Group โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน ที่มีประสบการณ์ในการซื้อขายออนไลน์แบบ Online
Shopping Mall จานวน 12 เว็บไซต์ แบ่งเป็น เว็บไซต์สากล 2 เว็บไซต์ และเว็บไซต์ของไทย 10
เว็บไซต์ มีเครื่องมือเป็นแบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งาน
เว็บไซต์เพื่อการซื้อขายออนไลน์ และการรวมคะแนนของแบบประเมิน โดยแบ่งคะแนนรวมออกเป็น
12 อันดับ จากนั้นเลือกเว็บไซต์ที่มีคะแนนรวม 3 อันดับแรก และ 3 อันดับสุดท้ายมาวิเคราะห์ร่วมกับ
คะแนนกลุ่มอินเตอร์เฟสที่ได้คะแนนตามเกณฑ์และตารางอินเตอร์เฟสเพื่อสรุปหาแนวทางการออกแบบ
ผลการวิจัย พบว่า เว็บไซต์เพื่อการซื้อขายออนไลน์จาเป็นต้องมีการใช้อินเตอร์เฟสด้าน
การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล แบบ Menu page, Pyramid, Escape Hatch, Fat Menu, Sitemap Footer,
Breadcrumbs ขนาดของตาแหน่งหลักของอินเตอร์เฟสแบบ Center Stage อยู่ที่ 740 x 470 Pixel
สีพื้นหลังของเว็บไซต์จะต้องเป็นสีอ่อนไม่มีลวดลายใด ๆ การวางสินค้ามีรูปแบบการวางสินค้า 2 แบบ
แบบแรกวางเป็นช่องตาราง 3 แถวหรือ 4 แถว ควรวางไม่เกิน 27 รายการสินค้ า แบบที่สองเป็นการ
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วางสินค้าแบบช่องตารางเดี่ยวแนวนอน มีขนาด 970 x 200 Pixel ควรวางไม่เกิน 27 รายการ ขนาด
ตัวหนังสือจะมีขนาดอยู่ระหว่าง 16–14 Pixel และทั้งเว็บไซต์จานวนสีที่เหมาะสมในการใช้อยู่ที่ 3 สี
ส านั ก การศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร (ส านั ก การศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร, 2556) ได้
ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ และกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียน
สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร รู ป แบบการวิ จั ย ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ ใช้ รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา
(Developmental research) แบบ Type II ซึ่งประกอบด้วย 3 ระยะ ดังนี้ 1) การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน 2) การตรวจสอบความตรงของรูปแบบการเรียนการสอน และ 3) การใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมายที่ตรวจสอบความตรงของรูปแบบการเรียนการสอน คือ ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 12 ท่ า น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จ านวน 120 คน และครู จ านวน 8 คน และ
กลุ่มเป้าหมายระยะที่ 3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จ านวน 136 คน และ ครู จ านวน 8 คน การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ก ารวิเ คราะห์ เ ชิง ปริ ม าณ ได้ แ ก่
กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพงพอใจของนักเรียน และครูที่มี
ต่อรู ป แบบการเรี ย นการสอนผ่ านสื่ อ ออนไลน์ สถิติที่ใช้ได้ แ ก่ค่ าร้ อ ยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test Dependent
ผลการวิจัย สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้และกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาขึ้นสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ และสามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ได้
จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ , 2558) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง แนว
ทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
สารวจ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัญหาอุปสรรค และความต้องการใช้สื่อสังคมออนไลน์
กับงานประชาสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 2) เพื่อกาหนดแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์
กับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จานวน
72 คน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน 2558 ได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ
100.0 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ นาผลที่ได้ไปกาหนดแนวทางการใช้งาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านประชาสั ม พั น ธ์ มี ก ารรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจในการ
ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระดับมากและมากที่สุด ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้ Facebook และ
ไม่ใช้ Twitter เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรมากกว่าใช้เพื่อการทางานร่วมกัน มีปัญหาด้านการขาด
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นโยบายและแนวทางการใช้งานที่ชัดเจนและความเข้าใจในการใช้เครื่องมือบนสื่ อสังคมออนไลน์
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ควรมี ก ารบริ ห ารจั ด การการน าสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ม าใช้ กั บ งาน
ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะกับงานประชาสัมพันธ์อย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะ Facebook และ Twitter กาหนดนโยบายการใช้งาน สร้างแนวปฏิบัติการใช้
งานร่วมกัน มีระบบตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาสาระที่แชร์ ฝึกอบรมการใช้งาน สร้างเครื่องมือ
ประเมินผลที่กาหนดตัวชี้วัดอย่างชัดเจน แต่งตั้งทีมงานขับเคลื่อนการใช้งาน และส่งเสริมการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
1.4 งานวิจัยด้านการศึกษาตลอดชีวิต
มานิตย์ ซาชิโย (มานิตย์ ซาชิโย, 2555) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของคนหลายวัย ในศูนย์ ตุ้ม โฮมลู กหลานบ้านเหล่ าลิ ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและ
ประเมินความเหมาะสม 2) ทดลองใช้ 3) ประเมิน เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพในกลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่ม
ผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยาวชน ในหมู่บ้านเหล่าลิง จานวน 50 คน และทดลองใช้และประเมินผล
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนบ้านเหล่าลิง จานวน 40 คน กาหนด
ตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามกลุ่มผู้นา โดยใช้เกณฑ์บุคคลผู้ให้
ข้อมูลคนสาคัญ (Key Informant Person)
ผลการวิจัย พบว่า “รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลาน
บ้านเหล่าลิง” คือ LING MODEL ซึ่งประกอบด้วย 1) การเรียนรู้ (Learning) โดยการปรับแนวคิด
สาธิตให้ดู เรียนรู้ชุมชนอื่น นามาปฏิบัติพัฒนาต่อยอด 2) การค้นหาความถนัด (Individual) โดยการ
เรียนรู้สิ่งเดิม เสริมสร้างสิ่งใหม่ 3) การสร้างเครือข่าย (Network) การพัฒนาต่อยอดความรู้ใหม่การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 4) การปลูกฝัง (Grown) การเรียนรู้พื้นฐานวิถีชุมชนบนความพอเพียง
โดยสรุป รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนหลายวัยในศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลานบ้านเหล่า
ลิงทาให้กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มเด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความถนัดและสามารถสร้าง
เครือขาย และการปลูกฝังรากฐานวิถีชีวิตในชุมชน และสามารถใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
ต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริงก่อให้เกิดความสาคัญของคนหลายวัยในศูนย์ตุ้มโฮมลูกหลานบ้าน
เหล่าลิงซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะพัฒนาความยั่งยืนในชมชนต่อไป
จักรวุฒิ ชนะพันธ์ (จักรวุฒิ ชนะพันธ์ , 2556) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 2) ประเมิน
รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การร่างรูปแบบฯ โดย
การศึกษาเอกสาร ตาราต่าง ๆ ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดาเนินการ
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โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรูปแบบฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้อานวยการ
สถานศึกษา จานวน 16 คน ครูอาสาสมัคร จานวน 40 คน ครูการศึกษานอกระบบ จานวน 49 คน
และ ครู ศูนย์การเรียนชุมชน จานวน 121 คน โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling)
รวม 236 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ระยะที่ 3 การประเมิน รู ป แบบการส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตดาเนินการโดยให้ ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ประเมินการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละและการวิเคราะห์
เนื้อหาและทาประชาพิจารณ์เพื่อรับรองและนารูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปสู่การปฏิบัติ
ผลการวิจัย พบว่า
1. รูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวั ดชัยภูมิ ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการสร้างวิสัยทัศน์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 2) ด้านการจัดบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) ด้านการสร้าง
ความเชื่อมโยงของแหล่งการเรียนรู้ 4) ด้านการประสานความร่วมมือ 5) ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย 6) ด้านการส่งเสริมการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 7)
ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 8) ด้านการระดมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้
2. การประเมินรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยจังหวัดชัยภูมิ พบวา ส่ ว นใหญ่ผู้ ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกด้านและ
ผู้เข้าร่วมทาประชาพิจารณ์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
พัชราวลัย สังข์ศรี (พัชราวลัย สังข์ศรี, 2557) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง อนาคตภาพของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอนาคตภาพของศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 2) ประเมินอนาคตภาพของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต การดาเนินงานวิจัยมี 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2) การจัดทาร่างฯ
3) การสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 30 คน 4) สร้างอนาคตภาพของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฯ
5) จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินอนาคตภาพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่สร้างขึ้น
ผลการวิจัย พบว่า
1. อนาคตภาพของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย 1)
วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ ซึ่งเน้นการกระจายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในชุมช นอย่าง
ทั่วถึง 2) มิติด้านกายภาพ เน้นการตั้งอยู่ในบริเวณที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก 3) มิติด้านการ
บริหารจัดการ เน้นการบริหารในรูปแบบกรรมการที่มาจากผู้แทนทุกภาคส่วน 4) มิติด้านการจัด
กิจกรรม เน้นการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของประชาชน จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ในชุมชน 5) มิติด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และภาคีเครือข่ายซึ่งเน้นการมี
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ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน และ 6) มิติด้านการนารูปแบบอนาคตภาพไปสู่การปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายด้าน
2. การประเมิ น อนาคตภาพของศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชนเพื่ อ ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นด้วยกับรายละเอียดของอนาคตภาพศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทุกมิติและเห็นว่า อนาคต
ภาพฯที่สร้างขึ้นสามารถนาไปปฏิบัติได้
จันทร์ศรี สิมสินธุ์ (จันทร์ศรี สิมสินธุ์, 2558) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง นวัตกรรมชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านการศึกษา ทักษะการทางาน การ
ดาเนินชีวิตของคนในชุมชน นามาสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย
คือ กลุ่มคน 3 วัย คือ วันเด็กและเยาวชน วันผู้ใช้แรงงาน และวัยผู้สูงอายุ ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี ใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก และการวิจัยเชิงปริมาณเป็นรอง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ การสารวจชุมชน การเปิดเวทีชาวบ้าน การสนทนา การสนทนากลุ่มย่อย ศึกษาประวัติ
ชุมชน แผนที่ภูมิสังคม เสวนาทางวิชาการ การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. การศึกษาสถานการณ์ด้านการศึกษา ทักษะการทางาน การดาเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนทั้งในอดีต และปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์ด้านการศึกษา ทักษะการทางาน การดาเนินชีวิต
ของคนในชุ ม ชนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว จากอดี ต การเรี ย นรู้ จ ะผู ก ติ ด อยู่ กั บ ประเพณี
วัฒนธรรม ความเชื่อ การดาเนินชีวิตอยู่อย่าง สมถะ ไม่รับเอาวัฒนธรรมภายนอก เข้ามาในชุมชน
2. การพัฒ นานวัตกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เหมาะสมกับชุมชน พบว่า
กระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่ใส่เข้าไปในชุมชนโดยผ่านกิจกรรม 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านทักษะการ
ทางาน และด้านการดาเนินชีวิต ประกอบด้วย 1) การสร้างกลุ่มการเรียนรู้ 2) สถาปนากลุ่มผ่านการ
รับรู้ 3) ออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกัน 4) ขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มบนฐานความคิดและคุณลักษณะ
ของนวัตกรรมชุ มชน และ 5) เสริ มสร้างพลั งกลุ่ มเพื่อการเรียนรู้ร่ว มกัน ขับเคลื่ อนด้ว ยองค์ ก ร
นวัตกรรม คือ 1) วงล้อแห่งข้อมูล 2 ) วงล้อแห่งการจัดการข้อมูลให้เป็นความรู้ 3) วงล้อการจัดการ
ความรู้ให้เกิดปัญญา นาไปใช้ให้เป็นประโยชน์คุ้มค่า และย้อนกลับหมุนไปอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุด
3. ศึกษาพฤติกรรมคนในชุมชน ที่ผ่านกิจกรรมในนวัตกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พบว่า คนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงประจักษ์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เกิดวามพึงพอใจใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น ๆ เกิดผู้นา เกิดการสร้างเครือข่าย และนาผล
การขับเคลื่อนไปใช้ในกิจกรรมชีวิตประจาวัน เกิดทักษะในการดาเนินชีวิต เกิดอัตลักษณ์ของชุมชน
คนในชุมชนตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนทุกคน และการเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

81
2. งานวิจัยต่างประเทศ
Singh (Singh, 2005) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการศึกษาในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นสิ่งที่ดีสาหรับสาธารณะ
โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้วิจัยได้กล่าวว่า การเปลี่ ยนแปลงจาก
ระบบห้องเรียนเป็นศูนย์กลางกลายเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความ
ล้มเหลวเนื่องจากมีข้อจากัดหลายอย่าง ซึ่งสิ่งที่สาคัญคือ ระบบการเรียนการสอนแบบเดิมทาให้ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะ
เป็นประโยชน์สาหรับการสร้างการศึกษาใหม่ อีกทั้งจะช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีจะต้องกลายเป็นแหล่งศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อ
เสริ มสร้ างความรู้ และการเข้าถึงระบบการศึกษาได้ อีกทั้งต้องทาให้ ชุมชนมองเห็ นว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เปรียบเสมือนโรงเรียนที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการ
ค้นหาความรู้ได้
Gurr (Gurr, 2006) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารต่อการทางานและการใช้ชีวิตที่เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้สร้างความรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่ในการพัฒนาการเรียนการสอน 3 ด้าน คือ การบริการ
สารสนเทศ การสื่อสาระหว่างครูและนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน และการสร้างและการใช้ความรู้
การปรับทักษะ สื่อการเรียนรู้ และแหล่งสารสนเทศ
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จ คือ 1) ด้านนักเรียน คือ การมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการทางาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต แสวงหาแนวทางจัดการศึกษา
และการวัดผลการเรียน การเพิ่ มโอกาส และโอกาสที่เสมอภาคในการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ
กระตุ้นให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์และความเข้าใจระดับโลก ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จาก
เนื้อหาที่ข้ามพ้นจากภายในห้องเรียน 2) ด้านผู้บริหารสถานศึกษาและครู คือ การพัฒนากลยุทธ์ซึ่งให้
ความส าคัญต่อระยะเวลาช่วงต่าง ในการยอมรับเทคโนโลยีส ารสนเทศของครูและผู้ ที่เกี่ยวข้อง
คุ ณ ภาพของภาวะผู้ น าและวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู้ จั ด ระบบการศึ ก ษาและผู้ น าโรงเรี ย น ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง ผู้ ใ ช้
เทคโนโลยี ผู้จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ผู้นาประชาชน และผู้นาการเปลี่ยนแปลง การมีโอกาสได้รับการ
พั ฒ นาวิ ช าชี พ ของตนในเวลาอั น เหมาะสม โดยโครงการพั ฒ นาวิ ช าชี พ เหล่ า นี้ จ ะต้ อ งสามารถ
ตอบสนองต่ อความต้ อ งการในการพัฒ นาวิช าชี พ และการเรี ยนรู้ ที่ห ลากหลายของผู้ บ ริห ารและ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน นอกจากนี้การเรียนรู้ตลอดชีพโดยกระบวนการพัฒนาวิชาชีพควรเป็นส่ วน
หนึ่งของงาน กลยุทธ์ในการบริหารด้านเทคนิคและการสนับสนุนแก่ครู การตระหนักถึงบทบาทใหม่ที่
เพิ่มพูนของผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการทางานเป็นทีมร่วมกับครู การออกแบบโครงการ
การศึกษาส าหรั บ ครู ขึ้น ใหม่ซึ่งรวมถึงหลั กสูตรวิชาชีพในมหาวิทยาลั ยเพื่อให้ ครู มีความพร้อมต่อ
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สังคมสารสนเทศ และได้นาเสนออุปสรรคสาคัญของครูในการยอมรับเทคโนโลยี คือ อายุ ภาระงาน
ขีดจากัดเรื่องเวลา และการขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยี 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความสามารถ
ของโรงเรี ย นและนั ก เรี ย นในการเข้ า ถึ ง โครงข่ า ยโทรคมนาคมที่ มี ค วามเร็ ว สู ง ขึ้ น เรื่ อ ย ๆ การมี
โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ มีราคาเหมาะสม และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
Zain & Idrus (Zain, Muhammad, & Rozhan, 2006) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
ผลกระทบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโครงการมาเลเซียนสมาร์ท
สคูล ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียด้วยวิสัยทัศน์ทางการศึกษาวาการพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ
ระดับสากลโดยให้ความสาคัญกับศักยภาพสูงสุดของปัจเจกบุคคล และการตอบสนองต่ออุดมการณ์
แห่งชาติ และปรัชญาการศึกษา เพื่อศึกษาตามศักยภาพของบุคคล ผลิตคนที่มีความรู้ มีสติปัญญา
ไตร่ตรอง รู้จักวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล สมบูรณ์ เพียบพร้อมในทุกด้าน มีมาตรฐานสูงทางศีลธรรม
เชื่ อ มั่ น และศรั ท ธาต่ อ พระเจ้ า มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ เพื่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ การบริหารการศึกษาของมาเลเซียมี
ลักษณะรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลาง โดยวางแผนปฏิรูปเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนการสอนให้ประสบผลสาเร็จภายใน 10 ปี กาหนดให้มีการสร้างสถานศึกษามากขึ้นในทุก
ระดับโดยใช้หลักสูตรกลาง และแนวคิดในการบูรณาการโรงเรียนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เยาวชน
เข้าถึงการศึกษาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งส่งเสริมการมีสวนร่วมของภาคเอกชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคลองกับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ให้ ทุก
คนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อสนับสนุนการขยายหลักสูตรการ
เรี ย น โดยมี เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็น ฐาน ด้ ว ยโครงการสมาร์ ท สคู ล ซึ่ ง กรอบของโครงการจะ
ครอบคลุมถึงการวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ที่หลากหลาย การสอนไม่ได้มีนักเรียนเป็นศูนย์รวม
เพีย งอย่ างเดีย ว แต่ต้องเป็ น การผสมผสานที่ พ อเหมาะระหว่า งยุ ทธศาสตร์ การเรี ยนรู้ เ พื่ อ สร้ า ง
ความสามารถพื้นฐานกับการส่ งเสริมการพัฒนาโดยรวมของประเทศ โดยเนื้อหาในการเรียนการสอน
ออกแบบให้รองรับกับความต้องการและความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน พร้อมทั้งกระตุ้นให้
เกิดการพัฒนา วัสดุและสื่อการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนได้รับการออกแบบให้สามารถรวมเข้าใน
สมาร์ทสคลู ภายใต้ระบบบูรณาการ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาทาให้การศึกษามี
ความหมายกว่าการเรียนแบบเดิม ดังนั้น ในปัจจุบัน โรงเรียนประถมและมัธยมส่วนใหญ่จึงเพียบพร้อม
ด้วยห้องเรียนคอมพิวเตอร์และการบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Danner and Pessu (Danner & Pessu, 2013) ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ส ารวจเรื่ อ ง
ศักยภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาที่เรียนวิชาครูในสถาบันการศึกษา
ประเทศในจีเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
นักศึกษาวิชาชีพครู 2) ศึกษาการประเมินตนเองในทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
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นักศึกษาวิชาชีพครู 3) ศึกษาหาความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญของขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในแง่เพศ และแบบจาลองการฝึ กอบรม กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาเป็น
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับชั้น จานวน 200, 300, และ 400 ของคณะศึก ษาศาสตร์ เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ งมาจากแบบของ Bassey, Akuegwu, Udida, Ntukidem, and Eka-bua
(Bassey, Umoren, & other, 2007)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ส่วนใหญ่นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านอินเทอร์เน็ตและอีเมล์ อยู่ในระดับต่า นักศึกษาได้รับประโยชน์ด้าน Word Processing และการ
จัดทาไฟล์ 2) พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญของขีดความสามารถระหว่างเพศ และชั้นปี แต่
มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญของขีดความสามารถที่เกี่ยวกับการได้รับการฝึกอบรม โดยพบว่าผู้ที่
ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกต้องตามแบบจาลองจะมีทักษะดีกว่า 3 ) พบว่ามีปัญหาการขาดแคลน
คอมพิวเตอร์และการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ต ทักษะและขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
สรุป จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พบว่า งานวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน และรวมไปถึงหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
ทั้งด้านการสารวจปัญหา อุปสรรค การใช้งาน ICT สื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบการส่งเสริมศูนย์การ
เรียนชุมชนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต และรวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) แต่ยังไม่พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนโดยตรง หรือการ
เตรียมความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ดังกล่าวรวมถึงศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งจัดเป็นหน่วยงานให้บริก าร และสนับสนุน
งานทางด้านการศึกษา การดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพของคนในชุมชนควรมีหลักการบริหาร
จัดการ หรือความพร้อมในการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้
อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้นาความรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการวิจัย รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือในการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการ
ส่งเสริมความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งผู้วิจัยได้สังเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการดาเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่ได้กล่าวมา เพื่อกาหนดเป็นตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ความพร้อมด้านสถานที่ตั้ง 2) ความพร้อมด้านการจัดการและการประสานงาน 3)
ความพร้อมด้านบุคลากร 4) ความพร้อมด้านภูมิปัญญาและอาชีพ และ 5) ความพร้อมด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมความพร้อมด้านการดาเนินการของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ดาเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่อย่างยั่งยืนคู่กับชุมชนต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) เปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล
และ 3) เสนอแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนี้
1. การดาเนินการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือการวิจัย
4. การสร้างเครื่องมือการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
การดาเนินการวิจัย
สาหรับการกาหนดระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดกระบวนการวิจัย
โดยใช้กระบวนการวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึกษาค้น คว้า ข้ อ มูล จากต ารา เอกสาร วารสาร บทความ สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์
เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความพร้อมด้านการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งสรุปประเด็นที่ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย โดยการศึกษาหลักการ แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย พร้อมทั้งจัดทาโครงร่างเป็นแบบสอบถาม
โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และค่า
ดรรชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้เครื่องมือ (try out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือตามวิธีของครอนบาค (cronbach)
ขั้น ตอนที่ 4 น าแบบสอบถามที่ ส มบูรณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ มตัว อย่างและ
วิเคราะห์ข้อมูล
ขั้น ตอนที่ 5 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ส่ งให้ ผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของความพร้อมในด้านต่าง ๆ (Connoisseurship)
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ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัยเรื่องการส่งเสริมความพร้อมด้านการดาเนินงานของศูนย์
ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสังกัด กศน.ตาบล จานวนทั้งสิ้น 7,424 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของ กศน.อาเภอ จานวนทั้งสิ้น 878 อาเภอ (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธ ยาศั ย , 2560b) ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย กลุ่ ม ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ อ าเภอ
คณะกรรมการ ครู กศน.ตาบล และกลุ่มผู้รับบริการ
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 ผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ใช้หน่วยนับ
ประชากรเป็นจานวนแห่งของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงใช้กฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ซึ่งเป็นการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่นามาใช้กันอย่าง
แพร่หลายและได้รับการยอมรับในการวิเคราะห์ (Kline, 2011) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มตัวอย่างตาม
สัดส่วน ร้อยละ 10 ของอาเภอทั้งหมด และโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับอาเภอ คณะกรรมการ ครู กศน.ตาบล และ
ผู้รับบริการ จานวนทั้งสิ้น 88 อาเภอ และเก็บข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 440 คน ดังนี้
2.1.1 ผู้บริหารระดับอาเภอ
จานวน 88 คน
2.1.2 คณะกรรมการ
จานวน 88 คน
2.1.3 ครู กศน.ตาบล
จานวน 88 คน
2.1.4 ผู้รับบริการ
จานวน 176 คน
ตารางที่ 4 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร(แห่ง) กลุ่มตัวอย่าง (แห่ง)
จานวน (440 คน)
ภูมิภาค
อาเภอ (10%) ตาบล
อาเภอ
ผู้รับผิดชอบ ผู้รับบริการ
เหนือ
112
10
10
30
20
ตะวันออกเฉียงเหนือ
322
32
32
96
64
กลาง
182
18
18
54
36
ตะวันออก
63
6
6
18
12
ตะวันตก
48
6
6
18
12
ใต้
151
16
16
48
32
รวม
878
88
88
264
176
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ขั้นตอนในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แบ่งพื้นที่ออกเป็นภูมิภาคตามภูมิศาสตร์ของประเทศไทย จานวนทั้งสิ้น
6 ภูมิภาค 76 จังหวัด ยกเว้น กทม.
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ตามเกณฑ์ร้อยละ 10 ของ
อาเภอทั้งหมด ได้จานวนทั้งสิ้น 88 อาเภอ
ขั้นตอนที่ 3 แบ่งอาเภอออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) อาเภอเมือง และ 2) อาเภอที่ไม่ใช่อาเภอเมือง
ขั้นตอนที่ 4 จับสลากอาเภอโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) คือ 1)
อาเภอเมือง จานวน 44 อาเภอ และ 2) อาเภอที่ไม่ใช่อาเภอเมือง จานวน 44 อาเภอ รวมทั้งสิ้น 88 อาเภอ
ขั้นตอนที่ 5 จับสลากตาบล โดยการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) จานวน
ทั้งสิ้น 88 ตาบล จากอาเภอเมือง จานวน 44 ตาบล และจากอาเภอที่ไม่ใช่อาเภอเมือง จานวน 44 ตาบล
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับการประเมินความเหมาะสมของข้อมูล (Connoisseurship)
หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยคณะผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่คัดเลือกมาเพื่อทาการประเมินความ
เหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
จานวนทั้งสิ้น 5 คน โดยใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
2.2.1 ส าเร็ จการศึกษาระดับปริญ ญาโทหรื อเทียบเท่ า และมีความรู้ ค วาม
ชานาญหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตลอดชีวิต จานวน 1 คน
2.2.2 ส าเร็ จการศึกษาระดับปริญ ญาโทหรื อเทียบเท่ า และมีความรู้ ค วาม
ชานาญหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชน จานวน 1 คน
2.2.3 ส าเร็ จการศึกษาระดับปริญ ญาโทหรื อเทียบเท่ า และมีความรู้ ค วาม
ชานาญหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา จานวน 1 คน
2.2.4 ส าเร็ จการศึกษาระดับปริญ ญาโทหรื อเทียบเท่ า และมีความรู้ ค วาม
ชานาญหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 1 คน
2.2.5 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี ค วามรู้ ค วาม
ชานาญหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อด้านการวิจัยและประเมินทางการศึกษา จานวน 1 คน
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
แบบประเมิน (Evaluation Form) เรื่องการส่งเสริมความพร้อมด้านการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยลักษณะรายละเอียด ดังนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย แบ่ ง แบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ชุด ดังนี้
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ชุดที่ 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับผู้รับผิดชอบศูนย์ดิจิทัลชุมชน ได้แก่
ผู้บริหาร คณะกรรมการ และครู กศน.ตาบล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ ตาแหน่งที่รับผิดชอบภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน ระดับการศึกษา สาขาที่สาเร็จการศึกษา
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน และพื้นที่ตั้งของศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ท่านดูแล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพความพร้อม
การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณ
(Rating Scale) ค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการส่งเสริมความพร้อมการ
ดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดให้แสดงความ
คิดเห็น
ชุดที่ 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับผู้รับบริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ อายุ และระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพความพร้อม
การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีลักษณะเป็น แบบมาตราส่วนประมาณ
(Rating Scale) ค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเป็ นข้ อค าถามเกี่ ยวกั บการส่ งเสริ มความพร้ อมการ
ดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น
2. แบบประเมิน (Evaluation Form) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดแบบประเมิน
สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อใช้สาหรับการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมความพร้อม
การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
การสร้างเครื่องมือการวิจัย
การสร้ างเครื่ องมือ และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมื อการวิจัย โดยผู้ วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากตารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี
หลั ก การและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ก าหนดขอบเขตของการวิ จั ย และสร้ า งเครื่ อ งมื อ วิ จั ย ให้
ครอบคลุมความมุ่งหมายของการวิจัย
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ขั้นที่ 2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร
เพื่อกาหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม พร้อมทั้งการลงพื้นที่จริงในการสอบถาม สัมภาษณ์
และสังเกตจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อจะได้มี
ความชัดเจนตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยยิ่งขึ้น ดังนี้
จากการสังเกต และสารวจพื้นที่ของผู้ วิจัยในระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ของ กศน.อาเภอ ทั้งหมด 10 แห่ง ประกอบด้วย กศน.อ.วารินชาราบ กศน.อ.โขงเจียม กศน.อ.ศรีเชียงใหม่
กศน.อ.กุดข้าวปุ้น กศน.อ.นาตาล กศน.อ.เขมราฐ กศน.อ.ป่าติ้ว กศน.อ.ทรายมูล กศน.อ.เมืองสรวง
และ กศน.อ.อาจสามารถ โดยมีผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอ และครู กศน.ตาบล ในภาพรวมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ภาพประกอบ ภาคผนวก
ซ.) รายละเอียดข้อมูลจากการสังเกต และสารวจพื้นที่ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ข้อมูลการสังเกต และสารวจพื้นที่ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ที่
ประเด็น
สรุปผลการสังเกต
การสังเกต และสารวจ
และสารวจพื้นที่ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1 การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ทุก กศน.อาเภอได้มีการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนขึ้นตาม
นโยบายของสานักงาน กศน.
2 การใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เปิดให้บริการนักศึกษา กศน. เป็นส่วนมาก และมี
ประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้บริการในบางครั้ง
3 พื้นที่การจัดตั้ง
ส่วนมากใช้อาคารที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งใช้ห้องที่แบ่งอย่าง
เป็นสัดส่วนของ กศน. ต่าง ๆ
4 ด้านบุคลากร
มีการจัดให้ครู กศน. ตาบลในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ แต่บางครั้ง ครู กศน.ตาบลที่รับผิดชอบนั้นมี
ภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากจึงอาจจะทาให้การ
ให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กาหนด
5 ด้านวัสดุ อุปกรณ์
ส่วนมากยังขาดวัสดุ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และบุคลากรที่มีความชานาญ
ด้านเทคโนโลยี
6 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ทุกแห่งนั้นมีอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการแต่บางพื้นที่ความเร็ว
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ตารางที่ 5 ข้อมูลการสังเกต และสารวจพื้นที่ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ต่อ)
ที่
ประเด็น
สรุปผลการสังเกต
การสังเกต และสารวจ
และสารวจพื้นที่ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
6 ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (ต่อ) อาจจะมีไม่มากนัก และบางครั้งผู้มาใช้บริการหรือ
นักศึกษาของ กศน. ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก
โทรศัพท์มือถือส่วนตัว
7 ด้านสาธารณูปโภค
ทาง กศน. แต่ละแห่งได้จัดไว้ให้บริการอย่างเพียงพอ เช่น
ห้องน้า สถานที่จอดรถ เป็นต้น
8 ด้านอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ จากชุมชน แต่บางแห่งนั้นมี
และการมีส่วนร่วมของชุมชน
อาชีพหรือภูมิปัญญาที่ไม่หลากหลายจึงส่งผลให้การเก็บ
รวบรวมนั้นมีน้อย และประชาชนในชุมชนเองนั้นมีทั้งให้
ความสนใจและไม่ให้ความสนใจกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เนื่องจากว่าทุกคนต้องทาอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวจึงไม่ค่อยมีเวลาในการมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์
ดิจิทัลชุมชนกับชุมชนเท่าที่ควร
ขั้นที่ 3 นาข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถาม เป็นฉบับโครงร่าง คือ ชุดที่ 1 จานวน 50 ข้อ
และ ชุดที่ 2 จานวน 25 ข้อ
ขั้น ที่ 4 น าแบบสอบถามที่เป็นโครงร่างแล้ ว ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อ หา
(Content Validity) ของแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
1) ส าเร็ จ การศึ กษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความช านาญหรื อ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาตลอดชีวิต จานวน 1 คน
2) ส าเร็ จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความช านาญหรื อ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชน จานวน 1 คน
3) ส าเร็ จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความช านาญหรื อ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา จานวน 1 คน
4) ส าเร็ จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความช านาญหรื อ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 1 คน
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5) ส าเร็ จ การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความช านาญหรื อ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อด้านการวิจัยและประเมินทางการศึกษา จานวน 1 คน
และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553) โดยใช้สูตร
IOC

เมื่อ

=

∑R
N

หมายถึง ดัชนีความสอดคล้อง
∑R
หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
N
หมายถึง จานวนผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์ในการพิจารณา คือ
+1
หมายถึง สอดคล้อง
0
หมายถึง ไม่แน่ใจ
-1
หมายถึง ไม่สอดคล้อง
โดยการพิจารณาข้อคาถามที่มีผลการคานวณดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ หรือมากกว่า
0.8 ขึ้นไป ถือว่าข้อนั้นมีความสอดคล้องเหมาะสม ซึ่งจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80 – 1 ดังนี้
ชุ ด ที่ 1 ข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของเนื้ อ หา (Index of item
objective congruence : IOC) เหมาะสม จานวน 40 ข้อ
ชุ ด ที่ 2 ข้ อ ค าถามที่ มี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งของเนื้ อ หา (Index of item
objective congruence : IOC) เหมาะสม จานวน 19 ข้อ
ขั้นที่ 5 พิจารณาตรวจสอบและแก้ไข ปรับปรุงข้อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้อ่านข้อคาถามแล้วมีความเข้าใจง่ายและชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย
ขั้นที่ 6 นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้รับผิดชอบศูนย์ดิจิทัลชุมชน จานวน 30 คน และกลุ่มผู้รับบริการศูนย์
ดิจิทัลชุมชน จานวน 30 คน ผู้วิจัยได้ใช้กลุ่มประชากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนสังกัด
กศน. ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขั้นที่ 7 นาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้จากการทดลองใช้มาคิด คานวณหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สั มประสิ ทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค
(Cronbach) โดยมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้
ชุดที่ 1 พบค่าความเชื่อ มั่นภาพรวมทั้ง ฉบับ เท่ ากั บ .978 และมี ข้อคาถามที่
สามารถนาไปใช้ได้จริง จานวนทั้งสิ้น 39 ข้อ
IOC
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ชุดที่ 2 พบค่าความเชื่อ มั่นภาพรวมทั้ง ฉบับ เท่ ากั บ .955 และมีข้อคาถามที่
สามารถนาไปใช้ได้จริง จานวนทั้งสิ้น 19 ข้อ
ขั้นที่ 8 จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ พร้อมคาชี้แจงให้ละเอียด ทั้ง 2 ชุด
ขั้นที่ 9 นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่กาหนดไว้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) สาหรับผู้รับผิดชอบและผู้รับบริการ
1.1 ขอหนังสือแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รับผิดชอบ และกลุ่มผู้รับบริการ
1.2 ประสานงาน กศน.อาเภอ ที่ ถูกคัดเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อประสานงานใน
การจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
1.2.1 ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
1.2.2 เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง (สาหรับพื้นที่ใกล้เคียง)
1.3. หลังจากที่ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจึงทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2. แบบประเมิน (Evaluation Form) สาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
2.1 ขอหนั ง สื อ แนะน าตั ว จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เพื่ อ เก็ บ
รวบรวมข้อมูลการประเมินแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตจากผู้ทรงคุณวุฒิ
2.2 ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อประสานงานในการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้
2.2.1 ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
2.2.2 เก็บข้อมูลด้วยตัวเอง (สาหรับพื้นที่ใกล้เคียง)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบสอบถาม (Questionnaire)
เมื่อผู้วิจัยได้เก็บ รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับกลั บคืนมา จึงทาการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบับ พบว่าได้แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 440 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 100.0 ของแบบสอบถามทั้ ง หมดที่ เป็ นกลุ่ มตั ว อย่ าง แล้ ว ท าการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์สาหรับการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้ง 2 ชุด ดังนี้
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1.1 วิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับ การศึกษาสภาพความ
พร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ตามแนวคิด
ของ เบสท์ (John W. Best, 1981) ดังนี้
ตั้งแต่ 4.50 ขึ้นไป
หมายความว่า มีความพร้อมระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายความว่า มีความพร้อมระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายความว่า มีความพร้อมระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายความว่า มีความพร้อมระดับน้อย
ต่ากว่า 1.50
หมายความว่า มีความพร้อมระดับน้อยที่สุด
1.3 วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเป็นข้อคาถามเกี่ยวกับ การส่งเสริมความพร้อม
การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพร้อมการดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และทักษะเฉพาะด้านของผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน
2. แบบประเมิน (Evaluation Form)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนว
ทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้ว ยการ
วิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา และสรุปรายด้านต่อไป
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ขั้นตอน
1. การศึกษา
เอกสาร
2. การสารวจ
ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการ

ผลที่ได้รับ

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิดการวิจยั

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน

ศึกษาค้นคว้าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน/ICTชุมชน

3. การสร้าง
และพัฒนา
เครื่องมือวิจัย

1. สรุปกรอบแนวคิดและข้อมูลพืน้ ฐานที่ได้จาก
การสารวจ
2. กาหนดกรอบประเด็นข้อคาถามของเครื่องมือ
3. จัดทาโครงร่างของเครื่องมือ
4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ทดลองเครื่องมือ (try – Out)
6. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ

4. ดาเนินการ
วิจัย

เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด

ข้อมูลสภาพจริงจากการสารวจ

5. การวิเคราะห์
ข้อมูล

1. แบบสอบถามใช้สถิติพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะห์ตัวแปรใช้ สถิติ t-test

ข้อมูล และสารสนเทศ
พื้นฐาน ปัญหา อุปสรรค
การดาเนินงานของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน

6. การวิเคราะห์
แนวทางการ
ส่งเสริมความ
พร้อมด้านการ
ดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
7. สรุปผลการวิจยั

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสารวจ
2. เสนอร่างแนวทางฯ ต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน
3. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจัย

เครื่องมือวิจัย
ฉบับจริง

แนวทางการส่งเสริม
ความพร้อมด้านการ
ดาเนินงานของศูนย์
ดิจิทัลชุมชนเพื่อการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิต

รายงานผลการวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์

ภาพที่ 3 สรุปขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่ อ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัย ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 1.2 สภาพความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และ
ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล
ขั้นที่ 3 เสนอแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 3.1 ข้อมูลการสังเกต และสารวจพื้นที่ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ตอนที่ 3.2 แนวทางการส่ งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากแบบสอบถาม
ตอนที่ 3.3 สรุปแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ขั้นที่ 1 ศึกษาความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตอนที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่

ตัวแปร

1 เพศ

ข้อมูลทั่วไป
ชาย
หญิง

กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ ผู้รับบริการ
จานวน(คน) ร้อยละ จานวน(คน) ร้อยละ
104
39.40
67
38.10
160
60.60
109
61.90
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ตารางที่ 6 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
ที่

ตัวแปร

2 อายุ

ข้อมูลทั่วไป

ไม่เกิน 20 ปี
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3 ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
คณะกรรมการ
ครู กศน. ตาบล
ผู้รับบริการ
4 ระดับ
ประถมศึกษา
การศึกษา มัธยมศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ
5 สาขาที่
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี
สาเร็จ
สารสนเทศ
การศึกษา ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
/เทคโนโลยีสารสนเทศ
6 ประสบการณ์ ไม่เกิน 1 ปี
2 - 5 ปี
5 ปีขึ้นไป
7 เขตพื้นที่ตั้ง ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง
ศูนย์ดิจิทัล ไม่ได้ตั้งอยู่ในอาเภอ
ที่ดูแล
เมือง

กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ผู้รับผิดชอบ
กลุม่ ผู้รับบริการ
จานวน(คน) ร้อยละ จานวน(คน) ร้อยละ
31
17.60
13
4.90
53
30.10
72
27.30
38
21.60
97
36.70
43
24.40
82
31.10
11
6.30
88
33.33
88
33.33
88
33.33
176
100
7
4.00
112
63.60
28
10.60
141
53.40
47
26.70
91
34.50
9
5.10
4
1.50
1
0.60
25

9.50

-

-

239

90.50

-

-

18
52
194
132

6.80
19.70
73.50
50

88

50

132

50

88

50
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จากตารางที่ 6 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 440 คน ดังนี้
เพศ
กลุ่มผู้รับผิดชอบ จานวน 264 คน โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน 160 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.6 เป็นเพศชาย จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ตามลาดับ
กลุ่มผู้รับบริการ จานวน 176 คน โดยส่วนมากเป็นเพศหญิง จานวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.90 เป็นเพศชาย จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ตามลาดับ
อายุ
กลุ่มผู้รับผิดชอบส่วนมากมีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7
รองลงมา คือ มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 และมีอายุ ระหว่ า ง
31 – 40 ปี จานวน 72 คิดเป็นร้อยละ 27.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามลาดับ
กลุ่มผู้รับบริการส่วนมากมีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ
30.10 รองลงมา คือ มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 และมีอายุ 41
– 50 ปี จานวน 38 คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามลาดับ
ตาแหน่ง
กลุ่มผู้รับผิดชอบมีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากัน ทุกตาแหน่ง คือ ผู้บริหาร จานวน
88 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 คณะกรรมการ จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และครู กศน.ตาบล
จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
กลุ่มผู้รับบริการ จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ระดับการศึกษา
กลุ่มผู้รับผิดชอบส่วนมากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 141 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.4 รองลงมา คือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 และระดับ
ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามลาดับ
กลุ่มผู้รับบริการส่วนมากสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จานวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.60 รองลงมา คือ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70
และสาเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 9 คิดเป็นร้อยละ 5.10 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ตามลาดับ
สาขาที่สาเร็จการศึกษา
กลุ่มผู้รับผิดชอบส่วนมากสาเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 90.5 และสาเร็จการศึกษาในสาขาวิ ชาที่
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เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 25 คน คิดเป็นร้ อยละ 9.5 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ตามลาดับ
ประสบการณ์
กลุ่มผู้รับผิดชอบส่วนมากมีประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จานวน 194 คน
คิดเป็นร้อยละ 73.5 รองลงมา คือ 2 – 5 ปี จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.7 และไม่เกิน 1 ปี
จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามลาดับ
เขตพื้นที่ตั้งศูนย์ดิจิทัลที่ท่านดูแล
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ใช้ในการวิจัยครั้ง ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองและตั้งไม่ได้ตั้งอยู่ในเขต
อาเภอเมืองมีจานวนเท่ากัน คือ จานวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
ตอนที่ 1.2 สภาพความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
สภาพความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใน 5 ด้าน
ได้แก่ ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง ด้านการจัดการและการประสานงาน ด้านบุคลากร ด้านภูมิปัญญาและ
อาชีพ และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีผลรายละเอียดดังตารางที่ 7 – 12
ตารางที่ 7 ภาพรวมด้านความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จาแนกตามกลุ่มผู้รับผิดชอบและกลุ่มผู้รับบริการ
กลุ่มผู้รับผิดชอบ
กลุ่มผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
1. ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
3.79 .620 ระดับมาก 4.19 .610 ระดับมาก
2. ด้านการจัดการและการ
3.71 .674 ระดับมาก 4.14 .551 ระดับมาก
ประสานงาน
3. ด้านบุคลากร
3.81 .656 ระดับมาก 4.11 .561 ระดับมาก
4. ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ 3.55 .729 ระดับมาก 4.01 .593 ระดับมาก
5. ด้านการมีส่วนร่วมของ
3.76 .684 ระดับมาก 4.23 .573 ระดับมาก
ชุมชน
รวม
3.72 .608 ระดับมาก 4.13 .501 ระดับมาก
จากตารางที่ 7 พบว่าศูนย์ดิจิทัลชุมชนในภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 2 กลุ่ม
(x̅1 = 3.72, S. D. = .608) และ (x̅2 = 4.13, S. D. = .501) ตามลาดับ โดยรายด้านมีรายละเอียด ดังนี้
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กลุ่มผู้รับผิดชอบ พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านบุคลากรมีความ
พร้อมสูงสุด (x̅ = 3.81, S. D. = .656) รองลงมา คือ ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง (x̅= 3.79, S. D. = .620)
ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน (x̅ = 3.76, S. D. = .684) ด้ า นการจั ด การและการประสานงาน
(x̅ = 3.71, S. D. = .674) และด้านภูมิปัญญาและอาชีพ (x̅ = 3.55, S. D. = .729) ตามลาดับ
กลุ่มผู้รับบริการ พบว่า มีความพร้อมอยู่ที่ระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนมี ค วามพร้ อ มสู ง สุ ด (x̅ = 4.23, S. D. = .573) รองลงมา คื อ ด้ า นลั ก ษณะสถานที่ ตั้ ง
(x̅= 4.19, S. D. = .610) ด้านการจัดการและการประสานงาน (x̅ = 4.14, S. D. = .551) ด้านบุคลากร
(x̅ = 4.11, S. D. = .561) และด้านภูมิปัญญาและอาชีพ (x̅ = 4.01, S. D. = .593) ตามลาดับ
ตารางที่ 8 ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จาแนกตาม
ลักษณะสถานที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2 𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
1. จัดบรรยากาศภายในให้
3.81 .738 ระดับมาก 4.19 .610 ระดับมาก
เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้รับบริการ
2. จัดพื้นที่รองรับการ
3.83 .743 ระดับมาก
ให้บริการประชนชนใน
ชุมชนได้อย่างเพียงพอ
3. มีระบบไฟฟ้าและระบบ
3.85 .771 ระดับมาก
ป้องกันไฟฟ้าที่สามารถ
รองรับการใช้งานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
4. มีระบบและมาตรการ
3.66 .805 ระดับมาก
รักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
5. มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
3.98 .830 ระดับมาก
ความเร็วสูงให้บริการ
ประชาชน
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ตารางที่ 8 ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จาแนกตาม
ลักษณะสถานที่ตั้ง (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2 𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
6. อาคารสถานที่มีความ
4.14 .551 ระดับมาก
มั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
7. จัดสิ่งอานวยความ
3.78 .776 ระดับมาก 4.11 .561 ระดับมาก
สะดวก อาทิ ที่จอดรถและ
ห้องน้าให้บริการประชาชน
เพียงพอ
8. จัดป้ายข้อความแสดงจุด 3.66 .829 ระดับมาก
บริการประชาชนและป้าย
ประชาสัมพันธ์ชัดเจน
รวม
3.79 .620 ระดับมาก 4.19 .610 ระดับมาก
จากตารางที่ 8 พบว่า ด้านลักษณะสถานที่ตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนในภาพรวมมีความพร้อม
ในระดั บ มากทั้ ง 2 กลุ่ ม (x̅1 = 3.79, S. D. = .620) และ (x̅2 = 4.19, S. D. = .610) ตามล าดั บ
โดยความพร้อมตามรายข้อมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มผู้รับผิดชอบ พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้บริการประชาชนมีความพร้อมสูงสุด (x̅ = 3.98, S. D. = .830) รองลงมา คือ มีระบบไฟฟ้า
และระบบป้องกันไฟฟ้าที่สามารถรองรับการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ (x̅ = 3.85 , S. D. = .771)
การจัดพื้นที่รองรับการให้บริการประชนชนในชุมชนได้อย่างเพียงพอ (x̅ = 3.83, S. D. = .743) การจัด
บรรยากาศภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้รับบริการ (x̅ = 3.81, S. D. = .738) การจัดสิ่งอานวย
ความสะดวก อาทิ ที่จ อดรถและห้ องน้าให้ บริการประชาชนเพียงพอ (x̅ = 3.78, S. D. = .776)
มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ (x̅ = 3.66 , S. D. = .805)
และจัดป้ายข้อความแสดงจุดบริการประชาชนและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน (x̅ = 3.66, S. D. = .829)
ตามลาดับ
กลุ่ มผู้ รั บ บริ การ พบว่า มีความพร้อมอยู่ ในระดับมากทุกข้อ คือ การจัดบรรยากาศ
ภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้รับบริการมีความพร้อมสูงสุด (x̅ = 4.19, S.D. = .610) รองลงมาคือ
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อาคารสถานที่ ตั้ ง มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง และปลอดภั ย (x̅ = 4.14, S.D. = .551) และการจั ด
บรรยากาศภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้รับบริการ (x̅ = 4.11, S. D. = .561) ตามลาดับ
ตารางที่ 9 ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาแนกตามการ
จัดการและการประสานงาน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2 𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
1. มีการประสานความ
3.91 .760 ระดับมาก
ร่วมมือการทางานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่
2. มีการแต่งตั้ง
3.72 .871 ระดับมาก
คณะกรรมการชุมชนเพื่อ
การทางานร่วมกัน
3. มีการจัดหลักสูตร
3.91 .731 ระดับมาก 4.19 .618 ระดับมาก
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน
ในชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
4. มีการจัดป้ายนิเทศเพื่อ
3.65 .804 ระดับมาก
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ
เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. มีฐานข้อมูลชุมชนและ
3.64 .797 ระดับมาก
ให้บริการข้อมูลท้องถิ่นและ
ข้อมูลชุมชนด้านอื่น ๆ เพื่อ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
6. มีระบบรักษาความ
3.52 .931 ระดับมาก 4.09 .687 ระดับมาก
ปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ต
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้บริการ
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ตารางที่ 9 ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาแนกตามการ
จัดการและการประสานงาน (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2 𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
7. มีการบารุงรักษาวัสดุ
3.54 .934 ระดับมาก
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ต่อเนื่อง
8. ยืดหยุ่นเวลาปิด – เปิด
3.80 .814 ระดับมาก 4.13 .676 ระดับมาก
การให้บริการเพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคน
ในชุมชน
รวม
3.71 .674 ระดับมาก 4.14 .551 ระดับมาก
จากตาราง ที่ 9 พบว่า ด้านการจัดการและการประสานงานในภาพรวมมีความพร้อมอยู่
ในระดั บ มากทั้ ง 2 กลุ่ ม (x̅1= 3.71, S. D. = .674) และ (x̅2 = 4.14, S. D. = .551) ตามล าดั บ
ซึ่งความพร้อมตามรายข้อมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มผู้รับผิดชอบ พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มีการประสานความ
ร่วมมือการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และมีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความพร้อมสูงสุด (x̅ = 3.91, S. D. = .760)
และ (x̅ = 3.91, S. D. =.371) รองลงมา คือ ยืดหยุ่นเวลาปิด – เปิดการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน (x̅ = 3.80, S. D. = .814) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อการทางาน
ร่วมกัน (x̅1 = 3.72, S. D. = .871) มีการจัดป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่น่าสนใจเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅= 3.65, S. D. = .804) มีฐานข้อมูลชุมชนและให้บริการข้อ มูล
ท้องถิ่นและข้อมูลชุมชนด้านอื่น ๆ เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ = 3.64, S. D. = .797) มีการบารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง (x̅ = 3.54, S. D. = .934) และมีระบบรักษาความปลอดภัย
การใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ (x̅ = 3.52, S. D. = .931) ตามลาดับ
กลุ่ มผู้ รั บ บริ การ พบว่ า มี ค วามพร้ อ มอยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ข้ อ คื อ มี ก ารจั ด หลั ก สู ตร
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความพร้อมสูงสุด
(x̅ = 4.19, S. D. = .618) รองลงมา คือ ยืดหยุ่นเวลาปิด – เปิดการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับวิถี
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ชีวิตของคนในชุมชน (x̅ = 4.13, S. D. = .676) และมีระบบรักษาความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ต
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ (x̅ = 4.09, S. D. = .687) ตามลาดับ
ตารางที่ 10 ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาแนกตาม
บุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2 𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
1. มีบุคลากรที่สามารถเป็น
3.89 .802 ระดับมาก
วิทยากรให้ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน
เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มีบุคลากรให้บริการ
3.97 .762 ระดับมาก 4.23 .602 ระดับมาก
คาแนะนา คาปรึกษา และ
ช่วยเหลือผู้มาขอรับบริการ
3. มีบุคลากรประจาที่
3.71 .855 ระดับมาก 4.06 .690 ระดับมาก
สามารถให้บริการได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. มีบุคลากรที่มีทักษะ
3.48 .967
ระดับ
4.03 .728 ระดับมาก
ความรู้ ความชานาญเฉพาะ
ปานกลาง
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไว้
ให้บริการ
5. ส่งเสริมให้บุคลากร
3.94 .735 ระดับมาก
ภายในได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอเพื่อเรียนรู้
ตลอดชีวิต
6. จัดให้มีการฝึกอบรม
3.86 .727 ระดับมาก
บุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต
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ตารางที่ 10 ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาแนกตาม
บุคลากร (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2 𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
7. มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ 3.73 .780 ระดับมาก 4.11 .708 ระดับมาก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว
8. มีบุคลากรที่สามารถ
3.87 .776 ระดับมาก
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
หลักสูตรดิจิทัลภายในชุมชน
เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
รวม
3.81 .656 ระดับมาก 4.11 .561 ระดับมาก
จากตารางที่ 10 พบว่า ด้านบุคลากรในภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมากทั้ง 2 กลุ่ม
(x̅1 = 3.81, S. D. = .656) และ (x̅2 = 4.11, S. D. = .561) ตามลาดับ ซึ่งความพร้อมตามรายข้อมี
รายละเอียด ดังนี้
กลุ่มผู้รับผิดชอบ พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ มีบุคลากร
ให้ บ ริ การ คาแนะน า คาปรึ กษา และช่ว ยเหลือผู้ มาขอรับบริการมีความพร้อมสู งสุ ด (x̅ = 3.97,
S. D. = .762) รองลงมา คือ ส่งเสริมให้บุคลากรภายในได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อเรียนรู้
ตลอดชีวิต (x̅ = 3.94, S. D. = .735) มีบุคลากรที่สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ = 3.89, S. D. = .802) มีบุคลากรที่สามารถ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมหลักสูตรดิจิทัลภายในชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ = 3.87, S. D. = .776)
จั ดให้ มีการฝึ กอบรมบุ คลากรเพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ด้ านคอมพิว เตอร์และอินเทอร์เน็ ต (x̅ = 3.86,
S. D. = .727) มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
(x̅ = 3.73, S. D. = .780) และมีบุคลากรประจาที่สามารถให้บริการได้อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
(x̅ = 3.71, S. D. = .855) ตามลาดับ และยังพบว่า มีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความชานาญเฉพาะ
ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง
(x̅ = 3.48, S. D. = .967)
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กลุ่มผู้รับบริการ พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มีบุคลากรให้บริการ
คาแนะนา คาปรึกษา และช่วยเหลือผู้มาขอรับบริการมีความพร้อมสูงสุด (x̅ = 4.23, S. D. = .602)
รองลงมา คือ มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
(x̅ = 4.11, S. D. = .708) มีบุ คลากรประจาที่ส ามารถให้ บริ การได้ อย่ างสม่าเสมอและต่ อ เนื่ อ ง
(x̅ = 4.06,S. D. = .690) และบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความชานาญเฉพาะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการ (x̅ = 4.03, S. D. = .728) ตามลาดับ
ตารางที่ 11 ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาแนกตามภูมิ
ปัญญาและอาชีพ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2 𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
1. เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ 3.74 .748 ระดับมาก 4.11 .668 ระดับมาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
กับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. เป็นแหล่งรวบรวมสินค้า 3.48 .836
ระดับ
3.95 .739 ระดับมาก
และการให้บริการในรูปของ
ปานกลาง
ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์
3. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 3.66 .793 ระดับมาก
เรียนรู้ ข้อมูลประสบการณ์
ของคนในชุมชนและต่าง
ชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่
3.38 .931
ระดับ
โดดเด่นของชุมชนไว้
ปานกลาง
ให้บริการจาหน่าย
5. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล 3.55 .840 ระดับมาก 3.95 .716 ระดับมาก
ทางวัฒนธรรม และ
ประเพณีของชุมชนเพื่อ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
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ตารางที่ 11 ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาแนกตามภูมิ
ปัญญาและอาชีพ (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2 𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
6. สร้างตลาดออนไลน์ที่
3.52 .914 ระดับมาก 4.01 .737 ระดับมาก
สามารถส่งเสริมรายได้ของ
คนในชุมชนได้จริง
7. มีแผนพัฒนาภูมิปัญญา
3.49 .832
ระดับ
ท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็น
ปานกลาง
แนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. เป็นศูนย์กลางในการ
3.56 .848 ระดับมาก 4.04 .679 ระดับมาก
รองรับการพัฒนาอาชีพของ
คนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
รวม
3.55 .729 ระดับมาก 4.01 .593 ระดับมาก
จากตารางที่ 11 พบว่า ด้านภูมิปัญญาและอาชีพในภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับ
มากทั้ง 2 กลุ่ ม (x̅1 = 3.55, S. D. = .729) และ (x̅2 = 4.01, S. D. = .593) ตามล าดับ ซึ่งความ
พร้อมตามรายข้อมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มผู้รับผิดชอบ พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมากเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ เป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
มีความพร้อมสูงสุด (x̅ = 3.74, S. D. = .748) รองลงมา คือ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้อมูลประสบการณ์ของคนในชุมชนและต่างชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ = 3.66, S. D. = .793)
เป็นศูนย์กลางในการรองรับการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅= 3.56, S. D. = .848)
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ = 3.55,
S. D. = .840) และสร้ างตลาดออนไลน์ ที่ สามารถส่ งเสริ มรายได้ ของคนในชุ มชนได้ จริ ง (x
̅ = 3.52,
S. D. = .914) ตามลาดับ และยังพบว่า มีแผนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.49, S. D. = .832)
เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและการให้บริการในรูปของร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ (x̅ = 3.48, S. D. = .836)
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และมี สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ โ ดดเด่ น ของชุ ม ชนไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารจ าหน่ า ย (x̅= 3.38, S. D. = .931)
ตามลาดับ
กลุ่มผู้รับบริการ พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความพร้อม
สูงสุด (x̅ = 4.11, S. D. = .668) รองลงมา คือ เป็นศูนย์กลางในการรองรับการพัฒนาอาชีพของคนใน
ชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅= 4.04, S. D. = .679) สร้างตลาดออนไลน์ที่สามารถส่งเสริมรายได้
ของคนในชุมชนได้จริง (x̅ = 4.01, S. D. = .737) เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและการให้บริการในรูปของ
ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ (x̅ = 3.95, S. D. = .739) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม และประเพณี
ของชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ = 3.95, S. D. = .716) ตามลาดับ
ตารางที่ 12 ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาแนกตามการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2 𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
1. มีการสารวจความต้องการ 3.66 .825 ระดับมาก
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มีการติดตามผลการมีส่วน 3.64 .839 ระดับมาก
ร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
3. มีการทางานร่วมกับ
3.86 .775 ระดับมาก 4.26 .641 ระดับมาก
ชุมชนโดยยึดผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นหลัก
4. เปิดโอกาสให้ชุมชนได้
3.80 .814 ระดับมาก 4.23 .648 ระดับมาก
แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะการทางานกับ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเรียนรู้
ตลอดชีวิต
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ตารางที่ 12 ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาแนกตามการ
มีส่วนร่วมของชุมชน (ต่อ)
ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับบริการ
ความพร้อมการดาเนินงาน
𝐱̅1
𝐱̅2 𝐒. 𝐃. ความพร้อม
𝐒. 𝐃. ความพร้อม
5. ร่วมกับชุมชนในการ
3.77 .744 ระดับมาก 4.16 .694 ระดับมาก
เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นและ
กิจกรรมต่าง ๆ แก่
สาธารณชนเพื่อเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
6. ร่วมกับชุมชนใช้เวลาว่าง 3.73 .785 ระดับมาก 4.21 .722 ระดับมาก
จัดกิจกรรมความสัมพันธ์กัน
ในชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
7. มีแผนการประชาสัมพันธ์ 3.69 .851 ระดับมาก
ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับ
ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่
8. สามารถประสานความ
3.89 .806 ระดับมาก
ร่วมมือระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวม
3.76 .684 ระดับมาก 4.23 .573 ระดับมาก
จากตารางที่ 12 พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาพรวมมีความพร้อมอยู่ ใน
ระดับมากทั้ง 2 กลุ่ม (x̅1 = 3.76, S. D. = .684) และ (x̅2 = 4.23, S. D. = .573) ตามลาดับ ซึ่งความ
พร้อมตามรายข้อมีรายละเอียด ดังนี้
กลุ่มผู้รับผิดชอบ พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ สามารถประสานความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมสูงสุด (x̅ = 3.89, S. D. = .806)
รองลงมา คือ มีการทางานร่ ว มกั บชุมชนโดยยึ ดผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมเป็น หลั ก (x̅ = 3.86,
S. D. = .775) เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการทางานกับศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ = 3.80, S. D. = .814) ร่วมกับชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นและ
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กิจกรรมต่าง ๆ แก่สาธารณชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ =3.77, S. D. = .744) ร่วมกับชุมชนใช้เวลาว่างจัด
กิ จ กรรมความสั ม พั น ธ์ กั น ในชุ ม ชนเพื่ อ เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (x̅ = 3.73, S. D. = .785) มี แ ผนการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ (x̅ = 3.69, S. D. = .851) มี
การสารวจความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต
(x̅ = 3.66, S. D. = .825) และมีการติดตามผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ = 3.64, S. D. = .839) ตามลาดับ
กลุ่มผู้รับบริการ พบว่า มีความพร้อมอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มีการทางานร่วมกับ
ชุมชนโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักมีความพร้อมมากที่สุด (x̅ = 4.26, S. D. = .641) เปิด
โอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการทางานกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเรียนรู้
ตลอดชีวิต (x̅ = 4.23, S. D. = .648) ร่วมกับชุมชนใช้เวลาว่างจัดกิจกรรมความสัมพันธ์กันในชุมชน
เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ = 4.21, S. D. = .722) และร่วมกับชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นและ
กิจกรรมต่าง ๆ แก่สาธารณชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต (x̅ =4.16, S. D. = .694) ตามลาดับ
ขั้นที่ 2 เปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และทักษะด้าน
ICT ของผู้ดูแล
ความแตกต่างระหว่างความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และ
ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล มีรายละเอียดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และ
ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล
ความพร้อมของศูนย์ฯ ค่า ค่า
ประเด็นการเปรียบเทียบ
t
p
S. D.
x̅
พื้นที่ตั้ง (n=260)
1. ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง
3.71
.625
.350 .727
2. ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง
3.73
.592
ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล (n=88)
1. เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.87
.568
1.25 .211
2. ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.71
.611
* นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
จากตารางที่ 13 พบว่า การเปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
กับพื้นที่ตั้ง และทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล มีรายละเอียด ดังนี้
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พื้นที่ตั้ง
การเปรี ย บเทีย บความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล ชุมชนกับพื้นที่ตั้ง พบว่า
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้งที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.73) และ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ตั้งอยู่ในอาเภอเมืองก็มีความพร้อมในระดับมากเช่นกัน (x̅= 3.71) ตามลาดับ
จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
โดยตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ที่มีคาตอบ 2 กลุ่ม คือ พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง
และพื้น ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ ในเขตอ าเภอเมื อง พบว่า ได้ค่า (t) เท่ากับ .350 และค่า (p) เท่ากับ .727
ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า พื้นที่ตั้งที่แตกต่างกันของศูนย์ดิจิทัลชุมชนมี ความพร้อมการ
ดาเนินงานไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล
การเปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับทักษะด้าน ICT ของ
ผู้ ดูแล จ านวนทั้งสิ้ น 88 คน พบว่า ผู้ ดูแลศูนย์ดิจิทัล ชุมชนที่มีทักษะเกี่ยวข้องกับคอมพิว เตอร์/
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.87) และผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ ไม่มี
ทั ก ษะเกี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ / เทคโนโลยี ส ารสนเทศก็ มี ค วามพร้ อ มอยู่ ใ นระดั บ มากเช่ น กั น
(x̅= 3.71) ตามลาดับ
จากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
โดยตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) ที่ มี ค าตอบ 2 กลุ่ ม คื อ มี ทั ก ษะเกี่ ย วข้ อ งกั บ
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่มีทักษะเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
พบว่า ได้ค่า (t) เท่ากับ 1.25 และค่า (p) เท่ากับ .211 ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ทักษะทางด้าน ICT ของผู้ดูแลที่แตกต่างกันมีความพร้อม
การดาเนินงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ขั้นที่ 3 เสนอแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 3.1 แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่ อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตจากแบบสอบถาม
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แนวทางการส่งเสริ มความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล ชุมชนเพื่อการเรีย นรู้
ตลอดชีวิตจากแบบสอบถามปลายเปิดนั้น พบว่ามีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมการดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ที่ ความพร้อมการดาเนินงานฯ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมการดาเนินงานฯ
1 ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
1. บางแห่งไม่มีอาคารที่ตั้ง และไม่มีอาคารเป็นเอกเทศของ
หน่วยงาน ซึ่งบางแห่งใช้ศาลากลางของหมู่บ้าน บางแห่ง
ได้รับการสนับสนุนอาคารหลังเก่าของเครือข่ายชั่วคราว
บางแห่งใช้อาคารร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัดตั้งศูนย์
ดิจิทัลชุมชน นอกจากนั้นยังมีความคับแคบไม่เพียงพอ ซึ่ง
บางครั้งไม่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และบางแห่ง
ถ้าหากฝนตกน้าจะท่วมพื้นเนื่องจากหลังคารั่ว จึงอาจจะ
ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยภายในอาคารที่ตั้ง และ
ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่มีหรือยังไม่รัดกุมพอ
โดยเฉพาะเวลากลางคืน
2. สถานที่เปิดโล่ง ไม่มีประตู ไม่มีผนังกั้นเป็นสัดส่วน ไม่
สามารถวางคอมพิวเตอร์ไว้ภายในอาคาร และไม่สามารถฉาย
Projector ได้ และนอกจากนั้นบางแห่งอยู่ใกล้ถนน หรือ
สถานที่ประกอบการอื่นทาให้มีเสียงดังรบกวนขณะใช้บริการ
3. สถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลแหล่งชุมชน
4. ขาดครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ เป็นต้น
5. ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในบางแห่งนั้นยังใช้ระบบจาน
รับสัญญาณดาวเทียมซึ่งในบางครั้งหากท้องฟ้าปิดก็ไม่
สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ รวมทั้งการติดตั้ง
อินเทอร์เน็ต WIFI ไม่ครอบคลุมพื้นที่ สัญญาณต่า
ความเร็วต่า ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งความไม่เสถียรของ
อินเทอร์เน็ตที่มีให้บริการด้วย บางแห่งใช้สัญญาณ
อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือแทน
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ตารางที่ 14 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ต่อ)
ที่ ความพร้อมการดาเนินงานฯ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมการดาเนินงานฯ
1 ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง (ต่อ) 6. การประชาสัมพันธ์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนยังมีน้อย ประชาชนในท้องถิ่นยังไม่รับรู้
ข้อมูลต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจ
2 ด้านการจัดการและการ
1. สื่อ อุปกรณ์ที่ให้บริการมีไม่เพียงพอ
ประสานงาน
2. ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ
3. ขาดบุคลากรทาหน้าที่ประสานงาน
4. ไม่สะดวกในการจัดการ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
5. บุคลากรที่ดูแลไม่ค่อยอยู่ประจาคอยให้ความช่วยเหลือ
เนื่องจากมีภาระงานที่มาก
3 ด้านบุคลากร
1. บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อการที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสารกับ
ประชาชนในพื้นทีเ่ นื่องจากบุคลากรในพื้นที่มีเพียงคนเดียว
แต่มีหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีภาระกิจหลักที่มากต้อง
เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย
2. บุคลากรที่ดูแลยังขาดทักษะเฉพาะด้าน ไม่มีความชานาญ
ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีหรือ ICT เนื่องจากสูงอายุและแต่ละคน
มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ไม่เท่ากันต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
3. ไม่มีบุคลากรหลักที่ทาหน้าที่ประสานงานกับเครือข่ายจึง
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน
4. บุคลากรเปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากมีการลาออกเพื่อ
เปลี่ยนแปลงงาน
4 ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
1. การรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาและอาชีพยังไม่เป็น
ปัจจุบัน ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน หรือในบางแห่งยังไม่มีการ
รวบรวมข้อมูล
2. การนาเสนอข้อมูลด้านภูมิปัญญาและอาชีพในชุมชนยังขาด
ความน่าสนใจ
3. บางท้องที่มีภูมิปัญญาและอาชีพในชุมชนน้อย
4. บุคคลที่เป็นต้นแบบของภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ค่อยมีเวลาใน
การให้ความรู้เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของตนเอง
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ตารางที่ 14 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ต่อ)
ที่ ความพร้อมการดาเนินงานฯ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมการดาเนินงานฯ
4 ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
5. ยังไม่มีบุคคลากรที่มีความรู้เฉพาะในการเก็บรวบรวมข้อมูล
(ต่อ)
ด้านภูมิปัญญาและอาชีพของคนในชุมชน เนื่องจากยังไม่มี
บุคลากรที่ทาหน้าที่ประจาได้
6. การอบรมด้านภูมิปัญญาและอาชีพยังมีน้อยจึงทาให้
ประชาชนในชุมชนขาดความสนใจ และไม่ตระหนักถึง
ความสาคัญของภูมิปัญญาและอาชีพของคนในชุมชน
5 ด้านการมีส่วนร่วมของ
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ และบูรณาการการทางานร่วมกัน
ชุมชน
ระหว่างหน่วยงานบางหน่วยงาน
2. ประชาชนยังไม่มองเห็นความสาคัญและไม่ให้ความสาคัญ
กับศูนย์ดิจิทัลชุมชน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็น
ตัวอย่างของความสาเร็จจึงไม่มีความมั่นใจ
3. ประชาชนในชุมชนมีอาชีพเป็นประจา ทาให้บางครั้งไม่สามารถ
มาร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมได้ หรือการจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง
4. การนาเสนอประเด็นที่น่าสนใจภายในชุมชนต่าง ๆ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดาเนินการของศูนย์
ดิจิทัลชุมชนยังมีน้อยหรือไม่มีเลย
ตอนที่ 3.2 สรุปแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวทางการส่งเสริ มความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล ชุมชนเพื่ อการเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต ผู้ วิจั ย สรุ ป ภาพรวมจากการส ารวจข้ อมู ล ที่ ได้ จากส ารวจแบบสอบถาม และจากการ
ประเมิน ความเหมาะสมของข้ อมูล จากผู้ ทรงคุ ณวุฒิ จานวน 5 คน สามารถสรุปรายละเอี ย ดได้
ดังตารางที่ 15 – 16
ตารางที่ 15 สรุปภาพรวมแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการสารวจแบบสอบถาม
ความพร้อมการดาเนินงาน
แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงาน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1. ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง 1. จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้อยู่ภายในชุมชนหรือใกล้แหล่งชุมชน
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ตารางที่ 15 สรุปภาพรวมแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการสารวจแบบสอบถาม (ต่อ)
ความพร้อมการดาเนินงาน
แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงาน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1. ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง 2. อาคารจัดตั้งเป็นเอกเทศ มีการจัดสรรพื้นที่ของหน่วยงานให้เป็น
(ต่อ)
สัดส่วนเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม และป้องกันเสียงดังรบกวน
จากภายนอก
3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินที่ดีและรัดกุมทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน
4. จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สานักงานต่าง ๆ ให้
เพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
5. ติดตั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีเสถียรภาพ และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งระบบ LAN และ WIFI
6. ประชาสัมพันธ์ด้านการบริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้ประชาชน
ในชุมชนรับทราบข้อมูลต่าง ๆ และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความ
สนใจ
2. ด้านการจัดการและการ 1. สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการบริหารจัดการภายในศูนย์
ประสานงาน
ดิจิทัลชุมชน
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลชุมชนและการให้บริการข้อมูลชุมชน
3. บารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ
4. ยืดหยุ่นเวลาการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
คนในชุมชน
5. ประสานความร่วมมือในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่
6. จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของคนใน
ชุมชน
3. ด้านบุคลากร
1. บุคลากรสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชนที่สนใจได้
ครบถ้วน และถูกต้อง
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ตารางที่ 15 สรุปภาพรวมแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการสารวจ (ต่อ)
ความพร้อมการดาเนินงาน
แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงาน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
3. ด้านบุคลากร (ต่อ)
2. อบรมเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้กับบุคลากรที่ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ให้มีความรู้ ความชานาญด้านดิจิทัล/เทคโนโลยี/ICT
3. มีบุคลากรประจาให้บริการ แนะนา ปรึกษาและช่วยเหลือผู้มาใช้
บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ
5. บุคลากรสามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมหลักสูตรดิจิทลั ภายในชุมชน
4. ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ 1. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ ด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี
อาชีพ สินค้า และการให้บริการที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชน
2. นาเสนอข้อมูลด้านภูมิปัญญาและอาชีพให้กับคนในชุมชนทราบ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ
3. เพิ่มทักษะให้บุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญา
และอาชีพของคนในชุมชน
4. จัดโครงการฝึกอบรมด้านภูมิปัญญาและอาชีพให้กับคนในชุมชน
เพื่อให้เห็นความสาคัญมากขึ้น
5. ประชาสัมพันธ์ให้เล็งเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาและอาชีพ
ของคนในชุมชน
6. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างตลาดออนไลน์
ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นศูนย์กลางในการรองรับการพัฒนา
อาชีพของคนในชุมชน
5. ด้านการมีส่วนร่วมของ 1. บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างคนกับคน และคนกับหน่วยงาน
ชุมชน
ให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญในการให้ความ
ร่วมมือกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน
3. สร้างแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและ
เครือข่ายในพื้นที่
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ตารางที่ 15 สรุปภาพรวมแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการสารวจ (ต่อ)
ความพร้อมการดาเนินงาน
แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงาน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
5. ด้านการมีส่วนร่วมของ 4. การทางานร่วมกับชุมชนโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
ชุมชน (ต่อ)
5. ติดตามผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน
6. สร้างความสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
จากตารางที่ 15 ผู้วิจัยได้สรุปภาพรวมแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงาน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากการศึกษาสภาพความพร้อมการดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเด็นที่มีความพร้อมน้อยที่สุด และปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปสร้างแนวทางการส่งเสริม
ความพร้ อ มการด าเนิ น งานของศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนเพื่ อ เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ซึ่ ง เป็ น แบบประเมิ น ผล
(Evaluation Form) สาหรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ทาการตรวจสอบความเหมาะสมของแนว
ทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต รายละเอียดดัง
ตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จานวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือกระดับ
แนวทางการส่งเสริมความ
คะแนน (คน)
ฐาน
ความ
ที่
พร้อมการดาเนินงาน
มาก
ปาน
น้อย นิยม เหมาะสม
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
1.1 จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้อยู่
5
5 เหมาะสม
ภายในชุมชนหรือใกล้แหล่งชุมชน
มากที่สุด
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)
จานวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือกระดับ
แนวทางการส่งเสริมความ
คะแนน (คน)
ฐาน
ความ
ที่
พร้อมการดาเนินงาน
มาก
ปาน
น้อย นิยม เหมาะสม
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1.2 อาคารจัดตั้งเป็นเอกเทศ จัดสรร 1
4
4 เหมาะสม
พื้นที่ของหน่วยงานให้เป็น
มาก
สัดส่วนให้เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมและป้องกันเสียงดัง
รบกวนจากภายนอกได้
1.3 มีระบบรักษาความปลอดภัย
1
4
4 เหมาะสม
ของทรัพย์สินที่ดีและรัดกุมทั้ง
มาก
เวลากลางวันและกลางคืน
1.4 จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ 2
3
4 เหมาะสม
ครุภัณฑ์สานักงานต่าง ๆ ให้เพียง
มาก
พอและสอดคล้องกับนโยบาย
การจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1.5 ติดตั้งระบบโครงข่าย
5
5 เหมาะสม
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความ
มากที่สุด
เสถียรภาพ และครอบคลุมทุก
พื้นที่ทั้งระบบ LAN และ WIFI
1.6 ประชาสัมพันธ์ด้านการบริการ
5
5 เหมาะสม
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้
มากที่สุด
ประชาชนในชุมชนรับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ และกระตุ้นให้
ประชาชนเกิดความสนใจ
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)
จานวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือกระดับ
แนวทางการส่งเสริมความ
คะแนน (คน)
ฐาน
ความ
ที่
พร้อมการดาเนินงาน
มาก
ปาน
น้อย นิยม เหมาะสม
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
2 ด้านการจัดการและการ
ประสานงาน
2.1 สนับสนุนงบประมาณให้
2
3
4 เหมาะสม
เพียงพอในการบริหารจัดการ
มาก
ภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน
2.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลชุมชน
5
5 เหมาะสม
และการให้บริการข้อมูลชุมชน
มากที่สุด
2.3 บารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์
4
1
5 เหมาะสม
อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องให้
มากที่สุด
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ
2.4 ยืดหยุ่นเวลาการให้บริการ
4
1
5 เหมาะสม
เพื่อให้สอดคล้องกับความ
มากที่สุด
ต้องการของคนในชุมชน
2.5 ประสานความร่วมมือในการ
5
5 เหมาะสม
ทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
มากที่สุด
เกี่ยวข้องในพื้นที่
2.6 จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่สอดคล้อง 5
5 เหมาะสม
กับความต้องการของคนในชุมชน
มากที่สุด
3 ด้านบุคลากร
3.1 บุคลากรสามารถให้บริการ
5
5 เหมาะสม
ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนที่
มากที่สุด
สนใจได้ครบถ้วน และถูกต้อง
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)
จานวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือกระดับ
แนวทางการส่งเสริมความ
คะแนน (คน)
ฐาน
ความ
ที่
พร้อมการดาเนินงาน
มาก
ปาน
น้อย นิยม เหมาะสม
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
3.2 อบรมเพิ่มทักษะเฉพาะด้าน
5
5 เหมาะสม
ให้กับบุคลากรที่ดูแลศูนย์ดิจิทัล
มากที่สุด
ชุมชนให้มีความรู้ ความชานาญ
ด้านดิจิทัล/เทคโนโลยี/ICT
3.3 มีบุคลากรประจาให้บริการ
5
5 เหมาะสม
แนะนา ปรึกษาและช่วยเหลือผู้
มากที่สุด
มาใช้บริการอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
5
5 เหมาะสม
บุคลากรภายในได้เรียนรู้และ
มากที่สุด
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.5 บุคลากรสามารถส่งเสริมการจัด 5
5 เหมาะสม
กิจกรรมหลักสูตรดิจิทัลภายใน
มากที่สุด
ชุมชน
4 ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
4.1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ 5
5 เหมาะสม
ด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม
มากที่สุด
ประเพณี อาชีพ สินค้า และการ
ให้บริการที่เป็นประโยชน์กับคน
ในชุมชน
4.2 นาเสนอข้อมูลด้านภูมิปัญญา
5
5 เหมาะสม
และอาชีพให้กับคนในชุมชน
มากที่สุด
ทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดความ
น่าสนใจ

119
ตารางที่ 16 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)
จานวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือกระดับ
แนวทางการส่งเสริมความ
คะแนน (คน)
ฐาน
ความ
ที่
พร้อมการดาเนินงาน
มาก
ปาน
น้อย นิยม เหมาะสม
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
4.3 เพิ่มทักษะให้บุคลากรในการเก็บ 5
5 เหมาะสม
รวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญา
มากที่สุด
และอาชีพของคนในชุมชน
4.4 จัดโครงการฝึกอบรมด้านภูมิ
5
5 เหมาะสม
ปัญญาและอาชีพให้กับคนใน
มากที่สุด
ชุมชนเพื่อให้เห็นความสาคัญ
มากขึ้น
4.5 ประชาสัมพันธ์ให้เล็งเห็น
5
5 เหมาะสม
ความสาคัญของภูมิปัญญาและ
มากที่สุด
อาชีพของคนในชุมชน
4.6 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
5
5 เหมาะสม
เรียนรู้ สร้างตลาดออนไลน์
มากที่สุด
ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเป็น
ศูนย์กลางในการรองรับการ
พัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
5 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
5.1 บูรณาการการทางานร่วมกัน
5
5 เหมาะสม
ระหว่างคนกับคน และคนกับ
มากที่สุด
หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กาหนด
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนใน
5
5 เหมาะสม
ชุมชนเห็นความสาคัญในการให้
มากที่สุด
ความร่วมมือกับศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน
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ตารางที่ 16 ผลการประเมินความเหมาะสมของแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ต่อ)
จานวนผู้เชี่ยวชาญที่เลือกระดับ
แนวทางการส่งเสริมความ
คะแนน (คน)
ฐาน
ความ
ที่
พร้อมการดาเนินงาน
มาก
ปาน
น้อย นิยม เหมาะสม
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
5.3 สร้างแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูล
3
2
5 เหมาะสม
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
มากที่สุด
และเครือข่ายในพื้นที่
5.4 การทางานร่วมกับชุมชนโดยยึด 5
5 เหมาะสม
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
มากที่สุด
หลัก
5.5 ติดตามผลการมีส่วนร่วมของ
5
5 เหมาะสม
ประชาชนในการพัฒนาศูนย์
มากที่สุด
ดิจิทัลชุมชน
5.6 สร้างความสัมพันธ์โดยการจัด
5
5 เหมาะสม
กิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกาส
มากที่สุด
ต่าง ๆ
จากตารางที่ 16 พบว่า แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเพื่อการเรี ย นรู้ ตลอดชีวิต จากการประเมิน ความเหมาะสมของผู้ ทรงคุณวุฒิ นั้น ส่ ว นใหญ่
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น ว่ า มี ค วามเหมาะสม เป็ น ไปได้ และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ทุกด้าน ดังนี้
ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้อยู่ภายในชุมชนหรือใกล้แหล่งชุมชนมีความเหมาะสมมากที่สุด
(ฐานนิยม = 5) อาคารจัดตั้งเป็นเอกเทศ จัดสรรพื้นที่ของหน่วยงานให้เป็นสัดส่วนให้เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมและป้องกันเสียงดังรบกวนจากภายนอกได้ มีความเหมาะสมมาก (ฐานนิยม = 4) มีระบบ
รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินที่ดีและรัดกุมทั้งเวลากลางวันและกลางคืน มีความเหมาะสมมาก
(ฐานนิยม = 4) จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สานักงานต่าง ๆ ให้เพียงพอและสอดคล้อง
กับนโยบายการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีความเหมาะสมมาก (ฐานนิยม = 4) ติดตั้งระบบโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความเสถียรภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งระบบ LAN และ WIFI มีความ
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เหมาะสมมากที่สุ ด (ฐานนิ ย ม = 5) และประชาสั มพันธ์ด้ านการบริ การของศูน ย์ดิจิ ทัล ชุ ม ชนให้
ประชาชนในชุมชนรับทราบข้อมูลต่าง ๆ และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจมีความเหมาะสม
มากที่สุด (ฐานนิยม = 5)
ด้านการจัดการและการประสานงาน
สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการบริหารจัดการภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีความ
เหมาะสมมาก (ฐานนิยม = 4) จัดทาระบบฐานข้อมูลชุมชนและการให้บริการข้อมูลชุมชนมีความ
เหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5) บารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอมีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5) ยืดหยุ่นเวลาการ
ให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชนมีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5)
ประสานความร่วมมือในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มีความเหมาะสมมากที่สุด
(ฐานนิ ย ม = 5) และจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ตรที่ส อดคล้ อ งกั บความต้อ งการของคนในชุม ชนมี ความ
เหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5)
ด้านบุคลากร
บุคลากรสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชนที่สนใจได้ครบถ้วน และถูกต้องมี
ความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5) อบรมเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้กับบุคลากรที่ดูแลศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนให้มีความรู้ ความชานาญด้านดิจิทัล/เทคโนโลยี/ICT มีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5)
มีบุคลากรประจาให้บริการ แนะนา ปรึกษาและช่วยเหลือผู้มาใช้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องมี
ความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในได้เรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอมีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5) บุคลากรสามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรม
หลักสูตรดิจิทัลภายในชุมชนมีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5)
ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ ด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ สินค้า และ
การให้บริการที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนมีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5) นาเสนอข้อมูล
ด้านภูมิปัญญาและอาชีพให้กับคนในชุมชนทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจมีความเหมาะสม
มากที่สุด (ฐานนิยม = 5) เพิ่มทักษะให้บุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาและอาชีพของ
คนในชุมชนมีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5) จัดโครงการฝึกอบรมด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
ให้ กั บ คนในชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เ ห็ น ความส าคั ญ มากขึ้ น มี ค วามเหมาะสมมากที่ สุ ด (ฐานนิ ย ม = 5)
ประชาสัมพันธ์ให้เล็งเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาและอาชีพของคนในชุมชนมีความเหมาะสมมาก
ที่ สุ ด (ฐานนิ ย ม = 5) และเป็ น สื่ อ กลางในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ สร้ า งตลาดออนไลน์ ร้ า นค้ า
อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นศูนย์กลางในการรองรับการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด (ฐานนิยม = 5)
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ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
บู ร ณาการการทางานร่ว มกันระหว่างคนกับ คน และคนกับหน่ว ยงานให้ เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนดมีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5) ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนเห็น
ความสาคัญในการให้ความร่วมมือกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5)
สร้างแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่มีความเหมาะสม
มากที่สุด (ฐานนิยม = 5) การทางานร่วมกับชุมชนโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก มีความ
เหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5) ติดตามผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนมีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5) และสร้างความสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนในโอกาสต่าง ๆ มีความเหมาะสมมากที่สุด (ฐานนิยม = 5)
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การเสนอผลการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2) เปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และทักษะด้าน ICT ของ
ผู้ดูแล และ 3) เสนอแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และสมมติฐานของการวิจัย คือ ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านพื้นที่ตั้ง และทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีความพร้อม
แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สรุปผล
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2 เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และ
ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล
1.3 เพื่อ เสนอแนวทางการส่ งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล ชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สมมติฐานของการวิจัย
ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านพื้นที่ตั้ง
และทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนมีความพร้อมแตกต่างกัน
3. การดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจานวน 88 ตาบล ประกอบด้วย 1) ตาบล
ที่อยู่ในเขตอาเภอเมือง จานวน 44 ตาบล และ 2) ตาบลที่ไม่ได้อยู่ในเขตอาเภอเมือง จานวน 44
ตาบล โดยเก็บข้อมูลกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้รับผิดชอบศูนย์ดิจิทัลชุมชน ได้แก่
ผู้ บ ริ ห าร กศน.อ าเภอ คณะกรรมการศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุม ชน ครู กศน.ต าบลที่ ดู แ ลศู นย์ ดิ จิทัล ชุมชน
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ประเภทละ 88 คน รวมทั้งสิ้น 264 คน และ 2) กลุ่มผู้รับบริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน จานวน 176 คน
รวมทั้งสิ้น 440 คน โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนร้อยละ 10 ของอาเภอทั้งหมด และ
ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ
แบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 สาหรับกลุ่มผู้รับผิดชอบ คือ ผู้บริหาร คณะกรรมการ และครู กศน.ตาบลที่ดูแล
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีค่าความเชื่อมั่นภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ .978 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูล ทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ตาแหน่ง
ระดับการศึกษา สาขาที่สาเร็จการศึกษา ประสบการณ์ และเขตพื้นที่ตั้งศูนย์ดิจิทัล มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึง่ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) ค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท
จานวน 39 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีลักษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นถึงสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน 5 ข้อ
ชุดที่ 2 สาหรับกลุ่มผู้รับบริการ มีค่าความเชื่อมั่นภาพรวมทั้งฉบับเท่ากับ .955 แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา และเขตพื้นที่ตั้งศูนย์ดิจิทัล มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึง่ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ (Rating Scale) ค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท
จานวน 19 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีลักษณะให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นถึงสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน 5 ข้อ
ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง
และทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์
ดิจิ ทัล ชุมชนที่ตั้งในเขตอาเภอเมืองและไม่ใช่เขตอาเภอเมืองนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่ อ

125
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับ ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแล
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนก็ไม่มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ คือ t-test
ขั้นตอนที่ 3 เสนอแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต โดยการประเมิ น ความเหมาะสมของข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจ
(Connoisseurship) ซึ่ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
จานวน 5 คน และนาเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนา
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้ 3 ประการ ดังนี้
4.1 ผลการสารวจความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้รับผิดชอบ พบว่า ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก
หากพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความพร้อมในระดับมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมจาก
สูงสุดไปหาต่าสุด มีรายละเอียด ดังนี้ ด้านบุคลากรอยู่ระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านลักษณะสถาน
ที่ตั้ง ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านการจัดการและการประสานงาน และด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
ตามลาดับ กลุ่มที่ 2 ผู้รับบริการ พบว่า ภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก หากพิจารณารายด้าน
พบว่า ทุกด้านมีความพร้อมในระดับมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยความพร้อมจากสูงสุดไปหาต่าสุด มี
รายละเอียด ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
ด้านการจัดการและการประสานงาน ด้านบุคลากร และด้านภูมิปัญญาและอาชีพ ตามลาดับ
4.2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ตั้งในเขตอาเภอเมืองและไม่ใช่เขตอาเภอเมืองนั้นไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนก็ไม่มีความ
แตกต่างเช่นเดียวกัน
4.3 แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลจากการประเมินความเหมาะสมของข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน
ในแต่ละด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่ามีความเหมาะสม เป็นไปได้
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกด้าน ดังนี้
4.3.1 ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง คือ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนควรจัดตั้งให้อยู่ภายในชุมชนหรือ
ใกล้แหล่งชุมชน มีอาคารที่เป็นเอกเทศ จัดสรรพื้นที่ของหน่ วยงานเป็นสัดส่วนให้เพียงพอต่อการจัด
กิจ กรรม และสามารถป้ องกัน เสี ย งดั งรบกวนจากภายนอกได้ มีระบบรักษาความปลอดภั ย ของ
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ทรั พ ย์ สิ น ที่ ดี แ ละรั ด กุ ม ทั้ ง เวลากลางวั น และกลางคื น จั ด สรรครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละครุ ภั ณ ฑ์
สานักงานต่าง ๆ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายการจัดตั้งศูนย์ดิ จิทัลชุมชน ควรติดตั้งระบบ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความเสถียรภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งระบบ LAN และ WIFI
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การบริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้ประชาชนในชุมชนรับทราบข้อมูลต่าง ๆ
และกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจ
4.3.2 ด้านการจัดการและการประสานงาน คือ ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
เพียงพอในการบริหารจัดการภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลชุมชนและการ
ให้บริการข้อมูลชุมชน มีการบารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ สามารถยืดหยุ่นเวลาการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของคนในชุมชน พร้อมทั้งมีการประสานความร่วมมือในการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ และจัดฝึกอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน
4.3.3 ด้านบุคลากร คือ พัฒนาบุ คลากรให้สามารถบริการข้อมูลข่าวสารกับประชาชน
ที่สนใจได้ครบถ้วนถูกต้อง มีการอบรมเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้กับบุคลากรที่ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้มี
ความรู้ ความชานาญด้านดิจิทัล /เทคโนโลยี /ICT มีบุคลากรประจาให้บริการ แนะนา ปรึกษาและ
ช่วยเหลือผู้มาใช้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน
ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และศูนย์ดิจิทัลชุมชนควรมีบุคลากรที่สามารถส่งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมหลักสูตรดิจิทัลภายในชุมชนได้
4.3.4 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน คือ สร้างศูนย์ดิจิทัลชุมนให้เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูล ความรู้ ด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ สินค้า และการให้บริการที่เป็นประโยชน์กับ
คนในชุมชน สามารถนาเสนอข้อมูลด้านภูมิปัญญาและอาชีพให้กับคนในชุมชนทราบเพื่อกระตุ้นให้
เกิดความน่าสนใจ มีการเพิ่มทักษะให้บุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาและอาชีพของ
คนในชุ ม ชน มี ก ารจั ด โครงการฝึ ก อบรมด้ า นภู มิ ปั ญ ญาและอาชี พ ให้ กั บ คนในชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เห็ น
ความสาคัญมากขึ้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนเล็งเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาและ
อาชีพของคนในชุมชน และทาให้ศูนย์ดิจิทัลเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างตลาดออนไลน์
ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์และเป็นศูนย์กลางในการรองรับการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
4.3.5 ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ คือ มีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างคนกับ
คน และคนกับหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนเห็น
ความสาคัญในการให้ความร่วมมือกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีการสร้างแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการทางานร่วมกับชุมชนโดยยึดผลประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นหลัก มี การติดตามผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน
และมีการสร้างความสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
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อภิปรายผล
จากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้นามาอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้
1. สภาพความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากการศึกษา พบว่า สภาพความพร้อมปัจจุบันในการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นโดยภาพรวม และการแบ่งรายด้านทุกด้านมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก
แต่เมื่อหากพิจารณาเป็นรายข้อนั้น ยังพบว่ามีบางประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อย เมื่อนามาศึกษาด้วยหลัก
ทฤษฎี ที่กล่าวถึงกระบวนการระบุช่องว่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับสิ่งที่ปรารถนาจะให้เกิด
(สุวิมล ว่องวาณิช , 2548) ทาให้งานวิจัยนี้เกิดเป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยได้เสนอเป็นระดับความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความพร้อมในข้อต่าสุด ดังนี้
1.1 ภาพรวมของความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ถึงแม้ว่า โดยภาพรวมของสภาพความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อหากพิจารณารายด้านนั้น ยังพบว่า ด้าน
ภูมิปัญญาและอาชีพมีค่าเฉลี่ยความพร้อมต่ากว่าด้านอื่น ๆ หากได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านภูมิ
ปัญญาและอาชีพให้กับคนในชุมชนจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน ทาให้คนเกิดความรักและ
ความภาคภูมิใจในภูมิปั ญญาและอาชีพของคนไทย สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ สุ นทรา โตบัว
กรประภา เจริญชันษา และสวัสดิ์ พิมพ์สุวรรณ (สุนทรา โตบัว กรประภา เจริญชัน ษา และสวัสดิ์
พิมพ์สุวรรณ, 2558) กล่าวว่า ชุมชนใช้ภูมิปัญญามาประยุกต์ในการพัฒนาอาชีพในชุมชน ทาให้เกิด
การพัฒนาอาชีพได้อย่างเต็มความสามารถ นามาสู่การกาหนดบริบทของการพัฒนาอาชีพแบบมีส่วน
ร่วมใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน 1) การจัดการระบบเกษตร 2) การลดต้นทุนการผลิต 3) วัฒนธรรม 4)
กลุ่มเครือข่าย 5) ระบบ เศรษฐกิจชุมชน และ 6) ด้านการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น และสอดคล้ องกับ
ผลการวิจัยของปนัดดา สัพโส (ปนัดดา สัพโส, 2560) กล่าวว่า การสร้างแนวทางการถ่ายทอดความรู้
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 6 ด้าน คือ ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านสื่อ
และการประชาสัมพันธ์ ด้านสถานที่ และด้านการบริหารจัดการความรู้ ส่วนการประเมินแนวทางการ
ถ่ายทอดความรู้ ข องภู มิปั ญญาท้ องถิ่น ได้แก่ สร้างขวัญกาลั งใจให้ กับภู มิปั ญญาท้ องถิ่น รัฐ ควร
สนับสนุนงบประมาณ วิธีการถ่ายทอดความรู้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม สื่อและประชาสัมพันธ์ต้อง
ต่อเนื่อง ควรใช้พื้นที่สาธารณะถ่ายทอดความรู้ รัฐและประชาชนร่วมกันบริหารจัดการความรู้ และ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ลักษณา เกยุราพันธ์ (ลักษณา เกยุราพันธ์, 2561) ที่กล่าว
ว่า รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
ได้รับการพัฒนาให้ได้รับความรู้ โดยการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลาย เห็นคุณค่าในการ
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อนุรักษ์มรดกทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งนาไปสู่การพึ่งตนเองโดยการจัดตั้งกลุ่มในการรับผิดชอบ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐเพื่อส่งเสริม รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพใน
การสืบสาน ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
1.2 รายด้านของความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1.2.1 ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง พบว่า ระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัย
อาคารสถานที่ และอุป กรณ์ต่าง ๆ และการจัดป้ายข้อ ความแสดงจุดบริ การประชาชนและป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความพร้อมน้อยที่สุดเท่ากัน ทั้งนี้ระบบและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยนั้นอาจส่งผลต่อความปลอดภั ยต่อผู้ใช้บริการและทรัพย์สินของหน่วยงาน จากประเด็น
ดังกล่าวควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความพร้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุชีรา ใจหวัง และจันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ (สุชีรา ใจหวัง และจันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ , 2561) กล่าวว่า
การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ปลอดภัย เช่น จัดให้มีรั้วป้องกันบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า
มาภายในโรงเรียน มีการจัดให้มีการดูแลและตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและอาคารเรียนให้มีความมั่นคง
แข็งแรง ให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน
มีการทาป้ายเตือนในพื้นที่ที่จะเป็นอันตรายกับนักเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา มีการ
ติดตั้งกล้อง CCTV ในการเข้า-ออกโรงเรียนของบุคคลภายนอกอย่างเข้มงวด มีการมอบหมายครูให้ทา
หน้าที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ มีการกาหนดให้อาคารเรียนมี
ทางออกฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติภัย และนอกจากนี้การจัดป้ายข้อความแสดงจุดบริการประชาชนและป้าย
ประชาสั มพัน ธ์ต่าง ๆ ของศูน ย์ ดิจิทัล ชุมชนนั้น ก็ส่ งผลต่อการใช้บริการของผู้ ใช้บริก ารด้ว ย ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร (พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร, 2556) กล่าวว่า ด้าน
ความต้องการในการพัฒนาป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์นั้นเห็นว่าป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์
มีความจาเป็นอย่างมากต่อการท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ ส่วนนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการก็เห็นว่าป้าย
และแผ่นพับประชาสัมพันธ์มีความจาเป็นต่อการท่องเที่ยวมากเช่นกัน
1.2.2 ด้านการจัดการและการประสานงาน พบว่า ระบบรักษาความปลอดภัย
การใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งระบบรักษาความ
ปลอดภัย ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิว เตอร์นั้นมีความสาคัญเป็นอย่างมากจึง
สมควรจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ นริ น ทร์ พนาวาส (นริ น ทร์ พนาวาส, 2560) กล่ าว่า การใช้อินเทอร์เน็ตให้ ปลอดภัยสาหรับ
ผู้ใช้งานในองค์กรนั้น เพื่อเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
องค์กรควรมีแนวทางและวิธีการป้องกันที่ดี รวมไปถึงการแนะนาหรือฝึกอบรมให้ผู้ใช้งานในองค์กร รู้
ถึงกฎระเบียบ ข้อกาหนด และวิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย อาทิเช่น องค์กรควร

129
ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย สาหรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างสมบูรณ์และพอเพียง ทั้งระบบ
โปรแกรม หรืออุปกรณ์ประเภทที่สามารถตรวจสอบไวรัส และป้องกันการใช้งานประเภทต่าง ๆ ที่ไม่
พึงประสงค์ ป้องกันการเข้าเว็บไซต์ลามก หรือเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ และป้องกั นโปรแกรมดาวน์
โหลดข้อมูล หรือควบคุมการใช้งานที่ไม่จาเป็น ควรทาการตรวจสอบและอัพเดตระบบความปลอดภัย
ของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ทาการติดตั้งโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์และควรหมั่นอัพเดทโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างน้ อยสัปดาห์ละครั้ง ทา
การติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบและกาจัดโปรแกรมประเภทมัลแวร์ (Malware) บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่ควรให้ Account อินเทอร์เน็ตกับบุคลอื่นไปใชงาน และควรเปลี่ยน password อย่างน้อย เดือนละ
ครั้ง การตั้ง password ใหม่ควรตั้งให้มีความยาวของอักษรไม่ต่ากว่า 7 - 8 ตัว โดยใช้ตัวเลขผสม
ตั ว อั ก ษรและอั ก ขระพิ เ ศษ ไม่ ค วร Download โปรแกรมจากเว็ บ ไซต์ ที่ ไ ม่ น่ า เชื่ อ ถื อ ไม่ ค วรรั บ
โปรแกรมหรือเปิดไฟล์ต่าง ๆ จากบุคคลที่ไม่รู้จักผ่านทางระบบ e-Mail และการใช้งานโปรแกรม
ประเภท Chat ต่าง ๆ และไม่ควรนา e-Mail ของตนเองไปลงทะเบียนตามเว็บไซต์ต่าง ๆ เพราะจะทา
ให้ได้รับจดหมายขยะ จากเว็บไซต์โฆษณาสินค้าหรือเว็บไซต์ที่มีไวรัส
1.2.3 ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความชานาญด้านฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการนั้นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นมี
ความสาคัญมากต่อความพร้อมในการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน เนื่องจากหากบุคลากรประจา
ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนนั้ น ขาดทั ก ษะความรู้ ความช านาญด้ า นฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ และโครงข่ า ย
อินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการ อาจส่งผลให้การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของ
ประเทศไทย (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554) ที่กล่าวไว้ว่ากาลังคนที่มีคุณภาพ
มีความสามารถในการพัฒนาและใช้ไอซีทีอย่างมีประสิทธิภาพในปริมาณเพียงพอจะรองรับการพัฒนา
ประเทศในยุคเศรษฐกิจฐานบริการและฐานความคิดสร้างสรรค์ทั้งบุคลากรไอซีทีและบุคลากรในทุก
สาขาอาชีพ ผู้ประกอบการและแรงงานทั่วไปต้องมีความรู้และทักษะในการใช้งานไอซีทีและสามารถ
ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องในการขับเคลื่อนธุรกิจ และแนวคิดของ กิดานันท์ มลิทอง (กิดานันท์ มลิทอง,
2548) ที่กล่าวไว้ว่าการบูรณาการและการประยุกต์ใช้ทักษะพื้นฐานด้านความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็น
ทักษะพื้นฐานอันพึงมีในชีวิตประจาวันและด้านเทคนิคซึ่งรวมถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์โปรแกรม เครือข่ายและองค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยีดิจิทัลจะทาให้บุคคลเกิดความ
เชี่ยวชาญด้านไอซีที เพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีได้มากที่สุดซึ่งในระดับสูงสุดของความเชี่ยวชาญ
ด้านไอซีทีนี้จะมีผลลัพธ์ไปถึงการสรรค์สร้างนวัตกรรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลและสังคม
ด้วย นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาปณี พวงงาม (ฐาปณี พวงงาม, 2560) กล่าวว่า
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติที่เป็นเลิศนั้น บุคลากรทุกคนควรพัฒนาตนเอง พัฒนางาน โดยแสวงหา

130
ความรู้อย่างต่อเนื่อง ร่วมประชุม ร่วมอบรม ร่วมสัมมนา และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วน
1.2.4 ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ พบว่า การมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของ
ชุมชนไว้ให้บริการจาหน่ายนั้นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด สืบเนื่องมาจากคนในชุมชนยังไม่เห็นความสาคัญ
ของการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน อีกทั้งยังไม่มีตัวอย่างของชุมชนที่ประสบความสาเร็จ คนในชุมชนจึง
หันไปจาหน่ายสินค้าตามช่องทางอื่นแทน แต่ถ้าหากว่าศูนย์ดิจิทัลชุมชนนั้น สามารถเป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ ย นสิน ค้าให้กับ ชุมชนชมนั้น ๆ ได้ จะเป็นการดีเนื่องจากจะทาให้ เกิดการหมุนเวียน
เศรษฐกิจและการเงินภายในชุมชน เพราะฉะนั้นต้องสร้างให้ชุมชนเห็นความสาคัญของสิ่งที่มีอยู่ใน
ชุมชนเพื่อจะได้นามาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดนเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
นั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ (อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ , 2557)
กล่าวไว้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถประกอบอาชีพด้วยการพึ่งพาตนเองนั้น พื้นฐานที่
สาคัญจาเป็นต้องให้ชุมชนรู้ศักยภาพของตนเอง รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยการให้ชุมชนทาการวิเคราะห์ตนเอง เพื่อให้เห็นถึงสภาพปัญหา โดยการรู้จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค
และโอกาสที่เป็นไปได้ อันจะนาไปสู่แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยมีจุดเน้นที่
การพึ่งพาตนเอง และใช้ผลติภัณฑ์ที่ทาเองในชุมชน
1.2.5 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่า การติดตามผลการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนนั้นมีค่าเฉลี่ยต่าสุด อาจเนื่องจากประชาชนในชุมชนเองยังไม่เห็นความสาคัญ
ของศูน ย์ ดิจิ ทั ล ชุมชนจึ ง ไม่ ให้ ความร่ ว มมื อเท่ าที่ ควรหรื อ ให้ ความร่ว มมื อเพีย งส่ ว นน้ อย อาจจะ
เนื่องจากความไม่ใกล้ชิดชุมชนเลยส่งผลให้ชุมชนไม่มีความไว้วางใจหรือให้ค วามร่วมมือ แต่ถ้าหากว่า
สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนได้จะส่งผลให้ชุมชนนั้นให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้นซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เองต้องใช้เ ทคนิ ค กระบวนการต่ าง ๆ เพื่อให้ เป็นส่ ว นหนึ่ ง ของชุ มชน สอดคล้ องกับ แนวคิ ด ของ
จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2555) กล่าวไว้ว่า เทคนิคการมีส่วนร่วมนั้น เมื่อประชาชนได้รับ
ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดเวทีหรือมาตรการต่ าง ๆ
เพื่อให้สมาชิกของสาธารณชนสามารถแสดงความรู้สึก แสดงความคิดเห็น หรือความห่วงกังวลของตน
ต่อผู้มีอานาจตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีหลายเทคนิคที่สามารถใช้ได้ เช่น การจัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษา
หรือคณะทางาน การสนทนากลุ่ม การเปิดสายด่วน การสัมภาษณ์ การประชุมการรับฟังความคิดเห็น
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ประเด็นสาคัญที่ผู้ดาเนินการมีส่วนร่วมต้องไม่ละเลยคือการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนต้ อ งเป็ น การสื่ อ สารแบบสองทาง รวมถึ ง การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ชุ ม ชน
นอกจากนี้วิธีการที่เหมาะสมในการดาเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการใช้หลายเทคนิควิธีการ
ร่วมกัน เนื่องจากข้อมูลหรือสิ่งที่ได้จากเทคนิคหนึ่งอาจสามารถผสมผสานรวมกับข้อมูลหรือสิ่งที่ได้
จากเทคนิคอื่น ทาให้ได้ข้อมูลหรือสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์หรืออาจทาให้เกิดเทคนิคการมีส่วนร่วมใหม่ที่
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สามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น และนอกจากนั้นการติดตามผลการมีส่วน
ร่ ว มในการพั ฒ นาศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชนนั้ น อาจจะยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามช านาญในการติ ด ต่ อ
ประสานงาน ดังนั้ น หากสร้ า งให้ ชุ มชนได้เ ห็ น ความส าคั ญ ของศูนย์ ดิ จิทั ล ชุ มชนที่ มี มากกว่ า การ
ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุ คลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
นั้นได้พัฒนาทักษะความรู้ด้านการติดตามประเมินผลพร้อมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จะส่งผลให้
การด าเนิ น งานนั้ น เป็ น รู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ นภวรรณ คณานุ รั ก ษ์
(นภวรรณ คณานุรักษ์ , 2554) กล่าวไว้ว่า บุคลากรจะมีคุณภาพได้ ผู้นาจะต้องมีการกาหนดระบบ
(System) การทางานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกส่วนขององค์กรปฏิบัติหน้าที่ประจาของ
ตนเองตามระบบที่วางไว้อย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีการสื่อสารให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจ
ถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ กลยุทธ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และจะต้องมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ และเพิ่มเติมทักษะที่จาเป็นต่อการทางานตาม
หน้าที่ที่ต้องรับ ผิดชอบ และยังต้องกระตุ้นให้ บุคลากรใช้ความชาญฉลาดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะ
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งนาไปสู่การปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิผลสูงสุด แต่ บุคลากรที่จะทางาน
ตามระบบที่กาหนดไว้และก่อให้ เกิดประสิ ทธิผ ลสู งสุ ดได้นั้นจะต้องมีชีวิตการทางานที่มีคุณภาพ
(Quality Work Life) ที่ดีด้วย และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สาเริง สุวาท (สาเริง สุวาท, 2560)
กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนต้องประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ
วางแผน และด้านการประเมินผล ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
และนอกจากนี้ยั งสอดคล้ องกับผลการวิจัยด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ จันทร์ศรี สิมสินธุ์ ภูษิต
บุญทองเถิง และทัศนีย์ นาคุ ณทรง (จันทร์ศรี สิมสินธุ์ ภูษิต บุญทองเถิง และทัศนีย์ นาคุณทรง,
2559) กล่ าวว่า คนในชุมชนมีพฤติกรรมเปลี่ ยนแปลงทุก ด้าน โดยเรียนรู้ได้ด้ว ยเชิงประจั ก ษ์ ใ น
พฤติกรรมผ่านกิจกรรมหลักในการเรียนรู้ร่วมกันใน 3 ช่องทาง คือ 1) เรียนรู้ร่วมกันในชุมชน 2) การ
นาชุมชนไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชนอื่น และ 3) ชุมชนพื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่วมกับนวัตกรรมชุม ชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การเรียนรู้ ซึ่งต้องต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และทักษะด้าน ICT
ของผู้ดูแล
จากการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้นามาอภิปรายเพิ่มเติม คือ
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง และ
ทักษะด้าน ICT ของผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน ดังนี้
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2.1 เปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับพื้นที่ตั้ง พบว่า ศูนย์
ดิจิทัลชุมชนที่ตั้งในเขตอาเภอเมืองและไม่ใช่เขตอาเภอเมืองนั้นไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากสภาพ
พื้นที่ในปัจจุบันของประเทศไทยนั้นจะได้รับการพัฒนาในระดับที่เท่าเทียมและเหมือนกันจึงส่งผลให้
ค่าเฉลี่ยของศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ตั้งในเขตอาเภอเมืองและไม่ใช่เขตอาเภอเมืองนั้น ไม่มีความแตกต่างกัน
ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน จึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาจร ตติยกวี
(กาจร ตติยกวี, 2559) กล่าวว่า การพัฒนาประเทศจากการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยนาทุนประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ
และเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่ง เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่สาคัญ ได้แก่
การเสริ ม สร้ างทุนสั งคม ทุน มนุ ษย์ ทุนทางวัฒ นธรรม ทุนเศรษฐกิจ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการประเทศเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม ส่งเสริมให้ทุกพื้นที่
เข้าถึงกระบวนการอย่างเท่าเทียม และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับการ
ปลูกจิตสานึก ค่านิยม ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลทุกพื้นที่ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (สานักงานวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560) ที่กล่าวว่า การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมนั้น จาเป็นต้อง สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้า
ทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมและ
นวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสู งวัย สร้างความเข้มแข็งของสถาบั นทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการ
พัฒนา เป็นต้น
2.2 เปรียบเทียบความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนกับทักษะด้าน ICT ของ
ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนก็ไม่มีความแตกต่างเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งส่งผลให้คนทุกคนก้าวทันต่อเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ อีกทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน
ดิ จิ ทั ล นี้ ส ามารถเรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม ได้ จากสิ่ งแวดที่ ที่ เป็ นอยู่ สอดคล้ องกั บวิ สั ยทั ศน์ ของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั ง คม
แห่งชาติ, 2560) ที่กาหนดไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้าน
ต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี มาเป็ น กรอบในการก าหนดเป้ า หมายที่ จ ะบรรลุ ใ น 5 ปี โดยที่ เ ป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด ต้อง
สอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรระหว่างประเทศ
ก าหนดขึ้ น อาทิ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (sustainable development goals : SDGs) ที่ อ งค์ ก าร
สหประชาชาติกาหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการพัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่
สาคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด์ 4.0 การจัดทาแผนขับเคลื่อน และ
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การติดตามประเมิน ผล เน้ น กระบวนการมีส่ ว นร่ว ม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาค
การศึกษาในทุกพื้นที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลังให้สามารถกาหนดเป้าหมาย แนว
ทางการพัฒ นา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั บ ภู มิ สั ง คมและเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ใน 5 ปี นอกจากนี้ ใ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่กาหนดพื้นที่เป้าหมาย สาขา
การผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและกากับให้การขับเคลื่อน
การพัฒ นาเชิงพื้น ที่ จั งหวัด ภาค และเมื อง เกิดผลสั มฤทธิ์และสอดคล้ องกับเป้ าหมายรวมของ
ประเทศ รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่ อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่ส ภา
ปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
3. แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 มีประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยได้นามาอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมความพร้อมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง ด้านการจัดการ
และการประสานงาน ด้านบุคลากร ด้านการมีส่ว นร่วมของชุมชน และด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
พบว่า ในทุก ๆ ด้านล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความพร้อมในการดาเนินงานของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน เช่น ระยะห่างจากแหล่งชุมชน ระบบการรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์ ชุด
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบโครงข่ายอินเทอร์เ น็ตความเร็วสูง งบประมาณ ระบบฐานข้อมูล
ชุมชน การบ ารุ งรั กษาวัสดุ อุป กรณ์อิเล็ กทรอนิกส์ ความยืดหยุ่นด้านเวลาการให้บริการ การจัด
ฝึ ก อบรม การเพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของบุ ค ลากร สร้ า งแหล่ ง รวบรวมข้ อ มู ล ความรู้ ภู มิ ปั ญ ญา
วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ สินค้า และการให้บริการที่เ ป็นประโยชน์กับคนในชุมชน เป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างตลาดออนไลน์ ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ การทางานร่วมกับชุมชนโดยยึด
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ติดตามผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ
สร้ างความสั มพัน ธ์โ ดยการจั ดกิจ กรรมร่ว มกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ สอดคล้ องกับงานวิจัย ของ
สุริยา ชิณณะพงศ์ (สุริยา ชิณณะพงศ์ , 2561) กล่าวว่า องค์ประกอบการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพมาตรฐานสากลนั้น ประกอบด้วย ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
มุ่งเน้ น ผู้ รั บ บริ การ การพัฒ นาทรั พยากรบุคคล การบริห ารเชิงระบบ การจัดการความรู้ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาพรรณ วุ่นสุข (ประภาพรรณ วุ่นสุข, 2553) กล่าวว่า
ลั กษณะของการบริ ห ารจั ดการศู นย์ การเรียนรู้ ICT ชุมชน ประกอบด้ ว ย องค์ประกอบส าคัญ 2
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 1) โครงสร้างทางเทคโนโลยี
2) การบริการ 3) ทรัพยากรบุคคล และองค์ประกอบของการบริหารจัดการชุมชน คือ 1) โครงสร้าง
ชุมชน 2) คณะกรรมการบริหาร 3) ความรับผิดชอบ ยังสอดคล้องกับการวิจัยของ สุธาศินี สีนวนแก้ว
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(สุธาศินี สีนวนแก้ว, 2553) กล่าวว่า ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการพัฒนาสังคมสู่สังคมคุณภาพโดยใช้
ICT ต้องอาศัยทุกส่วนในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาสังคมสู่สังคมคุณภาพที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน ปัจจัยความสาเร็จสาคัญ 5 ประการจึงประกอบไปด้วย ความเข้มแข็งของชุมชน โครงสร้าง
พื้นฐานทาง ICT ในชุมชน การเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ของคนในชุมชน การพัฒนาบุคลากรอย่ าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ และการเชื่อมโยงนโยบายและกิจกรรมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ข้อค้นพบของการวิจัยมีข้อเสนอแนะที่สาคัญ ดังนี้
1.1 แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตที่ค้นพบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง ด้านการจัดการและการประสานงาน
ด้านบุคลากร ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ และด้านการมีส่ว นร่ว มของชุมชน มีความเหมาะส าหรับ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอาเภอ และระดับตาบลในการนาไปประยุกต์ใช้กับศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของท่านให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของชุมชนมากที่สุด เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คน
ในชุมชนพัฒนาทักษะ และเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2 ความพร้อมด้านลักษณะสถานที่ตั้ง เนื่องจากพบว่า มีบางประเด็นที่มีความพร้อม
ต่ากว่าประเด็นอื่น คือ การมีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
พร้อมทั้งการจัดป้ายข้อความแสดงจุดบริการประชาชนและป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน จึงควรได้รับ
การส่งเสริม และสนับสนุนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 ความพร้อมด้านการจัดการและการประสานงาน เนื่องจากพบว่า การมีระบบรักษา
ความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการมีความพร้อมต่ากว่าประเด็น
อื่น จึงควรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านการ
จัดการและการประสานงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 ความพร้อมด้านบุคลากร เนื่องจากพบว่า การมีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความ
ชานาญเฉพาะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการมีความพร้อมต่ากว่า
ประเด็นอื่น ดังนั้นจึงได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ด้านบุคลากรใน
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ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งจาเป็นใน
การดาเนินงาน ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.5 ความพร้อมด้านภูมิปัญญาและอาชีพ เนื่องจากพบว่า มีบางประเด็นที่มีความ
พร้ อ มต่ ากว่ า ประเด็ น อื่ น คื อ การเป็ น แหล่ ง รวบรวมสิ น ค้ า และการให้ บ ริ ก ารในรู ป ของร้ า นค้ า
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การมี สิ น ค้ า และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ โ ดดเด่ น ของชุ ม ชนไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารจ าหน่ า ย และการมี
แผนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดังนั้นจึงได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชมเป็นศูนย์
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง
ครอบครัว และชุมชนต่อไป
1.6 ความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน เนื่องจากพบว่า การติดตามผลการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความพร้อมต่ากว่าประเด็น
อื่น ดังนั้นจึงควรได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนมีประสิทธิภาพในการดาเนินงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความใกล้ชิดกับชุมชน และยังเป็นการ
สร้างชุมชนให้เกิดการบริการจัดการร่วมกันรวมทั้งเป็นการทางานที่ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
2. ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการทาการวิจัยเพื่อศึกษาในเรื่องของปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะได้ทราบถึงปัญหา
และแนวทางในการพัฒนาให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ควรมีการทาการศึก ษาวิจัยในศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ประสบความสาเร็จหรือเป็น
ต้นแบบ เพื่อศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือประเด็นอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชน
2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนา (The Research and Development) หรือทดลอง
แนวทาง การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศูนย์
ดิจิทัลชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และยกระดับคุณภาพงาน
หรือคุณภาพชีวิตให้มากยิ่งขึ้น
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1. แบบสอบถามการวิจัย ฉบับที่ 1 สาหรับกลุ่มผู้รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพร้อมด้านต่าง ๆ ของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน และเสนอแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้วิธีการศึกษาจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์
ดิจิทัลชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู กศน.ตาบลที่ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ
ผู้รับบริการ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตอนที่ 3 การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง : โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
พร้อมทั้ง กรอกข้อความให้สมบูรณ์ (ถ้ามี)
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ไม่เกิน 20 ปี  21 – 30 ปี  31 – 40 ปี  41 – 50 ปี  50 ปีขึ้นไป
3. ตาแหน่งที่รับผิดชอบภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน
 ผู้บริหาร
 คณะกรรมการ
 ครู กศน. ตาบล
4. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่น ๆ (ระบุ)..............................
5. สาขาที่สาเร็จการศึกษา
 คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบุ) ..................................
6. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
 ไม่เกิน 1 ปี
 2 - 5 ปี
 5 ปี ขึ้นไป
7. พื้นที่ตั้งของศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ท่านดูแล
 ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง  ไม่ได้ตั้งอยู่ในอาเภอเมือง
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ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
ระดับความพร้อม
ที่
ความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
1 จัดบรรยากาศภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้รับบริการ
2 จัดพื้นที่รองรับการให้บริการประชาชนในชุมชนได้
อย่างเพียงพอ
3 มีระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟฟ้าที่สามารถ
รองรับการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ
4 มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
5 มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ
ประชาชน
6 จัดสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ ที่จอดรถและห้องน้า
ให้บริการประชาชนเพียงพอ
7 จัดป้ายข้อความแสดงจุดบริการประชาชนและป้าย
ประชาสัมพันธ์ชัดเจน
ด้านการจัดการและการประสานงาน
8 มีการประสานความร่วมมือการทางานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
9 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อการทางาน
ร่วมกัน
10 มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
11 มีการจัดป้ายนิเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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12 มีฐานข้อมูลชุมชนและให้บริการข้อมูลท้องถิ่นและ
ข้อมูลชุมชนด้านอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
13 มีระบบรักษาความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ตและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ
14 มีการบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ต่อเนื่อง
15 ยืดหยุ่นเวลาปิด - เปิดการให้บริการเพื่อให้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ด้านบุคลากร
16 มีบุคลากรที่สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
17 มีบุคลากรให้บริการ คาแนะนา คาปรึกษา และ
ช่วยเหลือผู้มาขอรับบริการ
18 มีบุคลากรประจาที่สามารถให้บริการได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
19 มีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความชานาญเฉพาะด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไว้
ให้บริการ
20 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
21 จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
22 มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
23 มีบุคลากรที่สามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมหลักสูตร
ดิจิทัลภายในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระดับความพร้อม
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
24 เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
25 เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและการให้บริการในรูปของ
ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์
26 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล
ประสบการณ์ของคนในชุมชนและต่างชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
27 มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของชุมชนไว้
ให้บริการจาหน่าย
28 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม และ
ประเพณีของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
29 สร้างตลาดออนไลน์ที่สามารถส่งเสริมรายได้ของคน
ในชุมชนได้จริง
30 มีแผนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
31 เป็นศูนย์กลางในการรองรับการพัฒนาอาชีพของคน
ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
32 มีการสารวจความต้องการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
33 มีการติดตามผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
34 มีการทางานร่วมกับชุมชนโดยยึดผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก

ระดับความพร้อม
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

150

ที่

ความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ระดับความพร้อม
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

35 เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะการทางานกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
36 ร่วมกับชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นและ
กิจกรรมต่าง ๆ แก่สาธารณชนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
37 ร่วมกับชุมชนใช้เวลาว่างจัดกิจกรรมความสัมพันธ์กัน
ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
38 มีแผนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่
39 สามารถประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
 พร้อม
 ไม่พร้อม (ระบุ).......................................................................................
2. ด้านการจัดการและการประสานงาน
 พร้อม
 ไม่พร้อม (ระบุ).......................................................................................
3. ด้านบุคลากร
 พร้อม
 ไม่พร้อม (ระบุ).......................................................................................
4. ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
 พร้อม
 ไม่พร้อม (ระบุ).......................................................................................
5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
 พร้อม
 ไม่พร้อม (ระบุ).......................................................................................
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2. แบบสอบถามการวิจัย ฉบับที่ 2 สาหรับกลุ่มผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพร้อมด้านต่าง ๆ ของศูนย์
ดิจิทัลชุมชน และเสนอแนวทางการส่งเสริม ความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้วิธีการศึกษาจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์
ดิจิทัลชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการ ครู กศน.ตาบลที่ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ
ผู้รับบริการ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตอนที่ 3 การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
………………………………………………………………………………………
คาชี้แจง : โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ ในช่อง  ที่ตรงกับข้อมูลและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
พร้อมทั้งกรอกข้อความให้สมบูรณ์ (ถ้ามี)
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

 ไม่เกิน 20 ปี

 21 – 30 ปี

 31 – 40 ปี

 41 – 50 ปี

2. อายุ

 มากกว่า 50 ปี
3. ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษา

 มัธยมศึกษา

 ปริญญาตรี

 สูงกว่าปริญญาตรี

 อื่น ๆ (ระบุ) .............................................
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ตอนที่ 2 การศึกษาสภาพความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
ระดับความพร้อม
ที่
ความพร้อมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
1 จัดบรรยากาศภายในให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้รับบริการ
2 อาคารสถานที่ตั้งมีความมั่นคง แข็งแรง และ
ปลอดภัย
3 จัดสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ ที่จอดรถและห้องน้า
ให้บริการประชาชนเพียงพอ
ด้านการจัดการและการประสานงาน
4 มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
5 มีระบบรักษาความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ตและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ของผู้ใช้บริการ
6 ยืดหยุ่นเวลาปิด – เปิดการให้บริการเพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
ด้านบุคลากร
7 มีบุคลากรให้บริการ คาแนะนา คาปรึกษา และ
ช่วยเหลือผู้มาขอรับบริการ
8 มีบุคลากรประจาที่สามารถให้บริการได้อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
9 มีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ ความชานาญเฉพาะด้าน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการ
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10 มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
11 เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
12 เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าและการให้บริการในรูปของ
ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์
13 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม และ
ประเพณีของชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
14 สร้างตลาดออนไลน์ที่สามารถส่งเสริมรายได้ของคน
ในชุมชนได้จริง
15 เป็นศูนย์กลางในการรองรับการพัฒนาอาชีพของคน
ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
16 มีการทางานร่วมกับชุมชนโดยยึดผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก
17 เปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะการทางานกับศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
18 ร่วมกับชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นและ
กิจกรรมต่าง ๆ แก่สาธารณชนเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
19 ร่วมกับชุมชนใช้เวลาว่างจัดกิจกรรมความสัมพันธ์กัน
ในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ระดับความพร้อม
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ตอนที่ 3 การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1. ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
พร้อม
 ไม่พร้อม (ระบุ).......................................................................................
2. ด้านการจัดการและการประสานงาน
พร้อม
 ไม่พร้อม (ระบุ).......................................................................................
3. ด้านบุคลากร
พร้อม
 ไม่พร้อม (ระบุ).......................................................................................
4. ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
พร้อม
 ไม่พร้อม (ระบุ).......................................................................................
5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
พร้อม
 ไม่พร้อม (ระบุ).......................................................................................
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3. แบบประเมิน (Evaluation Form)
เรื่อง การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่อผูท้ รงคุณวุฒิ
นามสกุล
ตาแหน่งปัจจุบัน

.
.

คาชี้แจง : ให้ท่านทาเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ระดับความเหมาะสม
แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงาน
ที่
มาก
ปาน
น้อย
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
1 ด้านลักษณะสถานที่ตั้ง
1.1 จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้อยู่ภายในชุมชนหรือใกล้
แหล่งชุมชน
1.2 อาคารจัดตั้งเป็นเอกเทศ จัดสรรพื้นที่ของหน่วยงาน
ให้เป็นสัดส่วนให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม และ
ป้องกันเสียงดังรบกวนจากภายนอกได้
1.3 มีระบบรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินที่ดีและ
รัดกุมทั้งเวลากลางวันและกลางคืน
1.4 จัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สานักงาน
ต่าง ๆ ให้เพียงพอและสอดคล้องกับนโยบายการ
จัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1.5 ติดตั้งระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มี
ความเสถียรภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งระบบ
LAN และ WIFI
1.6 ประชาสัมพันธ์ด้านการบริการของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ให้ประชาชนในชุมชนรับทราบข้อมูลต่าง ๆ และ
กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจ
2 ด้านการจัดการและการประสานงาน
2.1 สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการบริหาร
จัดการภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชน
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ที่

แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงาน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.2 จัดทาระบบฐานข้อมูลชุมชนและการให้บริการ
ข้อมูลชุมชน
2.3 บารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
ต่อเนื่องให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างสม่าเสมอ
2.4 ยืดหยุ่นเวลาการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของคนในชุมชน
2.5 ประสานความร่วมมือในการทางานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
2.6 จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของคนในชุมชน
3 ด้านบุคลากร
3.1 บุคลากรสามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารกับ
ประชาชนที่สนใจได้ครบถ้วน และถูกต้อง
3.2 อบรมเพิ่มทักษะเฉพาะด้านให้กับบุคลากรที่ดูแล
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้มีความรู้ ความชานาญด้าน
ดิจิทัล/เทคโนโลยี/ICT
3.3 มีบุคลากรประจาให้บริการ แนะนา ปรึกษาและ
ช่วยเหลือผู้มาใช้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในได้เรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
3.5 บุคลากรสามารถส่งเสริมการจัดกิจกรรมหลักสูตร
ดิจิทัลภายในชุมชน
4 ด้านภูมิปัญญาและอาชีพ
4.1 เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ ด้านภูมิปัญญา
วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ สินค้า และการ
ให้บริการที่เป็นประโยชน์กับคนในชุมชน

ระดับความเหมาะสม
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ที่

แนวทางการส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงาน
ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4.2 นาเสนอข้อมูลด้านภูมิปัญญาและอาชีพให้กับคนใน
ชุมชนทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ
4.3 เพิ่มทักษะให้บุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
ภูมิปัญญาและอาชีพของคนในชุมชน
4.4 จัดโครงการฝึกอบรมด้านภูมิปัญญาและอาชีพให้กับ
คนในชุมชนเพื่อให้เห็นความสาคัญมากขึ้น
4.5 ประชาสัมพันธ์ให้เล็งเห็นความสาคัญของภูมิปัญญา
และอาชีพของคนในชุมชน
4.6 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างตลาด
ออนไลน์ ร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นศูนย์กลาง
ในการรองรับการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน
5 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
5.1 บูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างคนกับคน และ
คนกับหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนด
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้คนในชุมชนเห็นความสาคัญใน
การให้ความร่วมมือกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน
5.3 สร้างแผนประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกับชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่
5.4 การทางานร่วมกับชุมชนโดยยึดผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นหลัก
5.5 ติดตามผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน
5.6 สร้างความสัมพันธ์โดยการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
ในโอกาสต่าง ๆ

ระดับความเหมาะสม
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ภาคผนวก ข.
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1

ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง

: ดร.นริศรา อินทะสิริ
: ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยกาแพงแสน วิทยาเขตกาแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ : ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต

2

ชื่อ - สกุล
: ดร. เอกชัย เจริญชัยมงคง
ตาแหน่ง
: นักวิชาการศึกษาชานาญการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

ชื่อ - สกุล
: นายมนตรี คุ้มเกตุ
ตาแหน่ง
: นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ : ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและการวิจัย

4

ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง

5

ชื่อ - สกุล
: นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
ตาแหน่ง
: นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.
ความเชี่ยวชาญ : ความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนส่วนกลาง

: นางสาวนริศา เนื่องขันขวา
: ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ความเชี่ยวชาญ : ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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ภาคผนวก ค.
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของข้อมูลวิจัย
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของข้อมูลวิจัย
1

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง

: นายกฤตชัย อรุณรัตน์
เลขาธิการ กศน.
: ผู้บริหารระดับสูงของสานักงาน กศน.

2

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง

: นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สานักงาน กศน.
: ด้านการควบคุมดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนส่วนกลาง

3

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง

: นางสาวปิยดา ปัญญาศรี
ครูชานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
: ด้านการวิจัยและประเมินทางการศึกษา

4

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง

: นายมนตรี คุ้มเกตุ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
: ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา

5

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง

: ดร.มธุวีริญจ์ เทพกิจ
ข้าราชการบานาญ, นักวิจัยอิสระ
: ด้านการศึกษาตลอดชีวิต
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ภาคผนวก ง.
หนังสือขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
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ที่ ศธ 6806(นฐ)/4382

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
28 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เรียน ดร.นริศรา อินทะสิริ
ด้ ว ย นายดิ ษ ฎาพั น ธ์ บุ ต รกุ ล รหั ส ประจ าตั ว 59251205 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ในการนี้ บั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิล ปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่าน
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการทา
วิทยานิพนธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม )
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034-218790

164
ที่ ศธ 6806(นฐ)/4383

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
28 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เรียน ดร.เอกชัย เจริญชัยมงคล
ด้ ว ย นายดิ ษ ฎาพั น ธ์ บุ ต รกุ ล รหั ส ประจ าตั ว 59251205 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ในการนี้ บั ณฑิตวิท ยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิล ปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่าน
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการทา
วิทยานิพนธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม )
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034-218790

165
ที่ ศธ 6806(นฐ)/4384

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
28 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เรียน นายมนตรี คุ้มเกตุ
ด้ ว ย นายดิ ษ ฎาพั น ธ์ บุ ต รกุ ล รหั ส ประจ าตั ว 59251205 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ในการนี้ บั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิล ปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่าน
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการทา
วิทยานิพนธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม )
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034-218790

166
ที่ ศธ 6806(นฐ)/4385

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
28 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เรียน นางสาวนริศา เนื่องขันขวา
ด้ ว ย นายดิ ษ ฎาพั น ธ์ บุ ต รกุ ล รหั ส ประจ าตั ว 59251205 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ในการนี้ บั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิล ปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่าน
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการทา
วิทยานิพนธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม )
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034-218790

167
ที่ ศธ 6806(นฐ)/4386

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
28 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
เรียน นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ
ด้ ว ย นายดิ ษ ฎาพั น ธ์ บุ ต รกุ ล รหั ส ประจ าตั ว 59251205 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
ในการนี้ บั ณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิล ปากร มีความประสงค์ ขอเรียนเชิญท่าน
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยให้กับนักศึกษาดังกล่าว เพื่อประกอบการทา
วิทยานิพนธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม )
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034-218790

168

ภาคผนวก จ.
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย

169
ที่ ศธ 6806(นฐ)/4386

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
28 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอทดลองเครื่องมือวิจัย
เรียน ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้ ว ย นายดิ ษ ฎาพั น ธ์ บุ ต รกุ ล รหั ส ประจ าตั ว 59251205 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ” มีความประสงค์ จะขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับ ผู้บริหาร (ผอ.กศน.อาเภอ/
เขต) คณะกรรมการศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุม ชน ครู กศน.ต าบล ที่ ดู แ ลศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุม ชน และผู้ ใ ช้ บริการ
ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อประกอบการทาวิทยานิพนธ์
ในการนี้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า น
โปรดอนุญาตให้นักศึกษาดังกล่าวได้ทดลองเครื่องมือวิจัยด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม )
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034-218790

170

ภาคผนวก ฉ.
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

171
ที่ ศธ 6806(นฐ)/5261

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
22 มิถุนายน 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เรียน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้ ว ย นายดิ ษ ฎาพั น ธ์ บุ ต รกุ ล รหั ส ประจ าตั ว 59251205 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ” มีความประสงค์ จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้บริหาร คณะกรรมการ
ศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน ครู กศน.ต าบล ที่ ดู แ ลศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน และผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารศู น ย์ ดิ จิ ทั ล ชุ ม ชน
เพื่อประกอบการทาวิทยานิพนธ์
ในการนี้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า น
โปรดแจ้ง ผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ครู กศน.ตาบล ที่ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ
ผู้ใช้บริการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ทราบ เพื่อขอความร่ว มมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ แก่นัก ศึก ษา
ดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม )
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034-218790

172

ภาคผนวก ช.
หนังสือขอความอนุเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลวิจัย

173
ที่ ศธ 6806(นฐ)/พิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
18 กันยายน 2561

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินความเหมาะสมของข้อมูลวิจัย
เรียน
ด้ ว ย นายดิ ษ ฎาพั น ธ์ บุ ต รกุ ล รหั ส ประจ าตั ว 59251205 นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลั ย
ศิลปากร กาลังทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมความพร้อมการดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” มีความประสงค์จะขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากท่านและเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข องแนวทางการส่ ง เสริ ม ความพร้ อ มการ
ดาเนินงานของศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประกอบการทาวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการทาวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษาดังกล่าวด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
( อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย )
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034-218790
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ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
วุฒิการศึกษา

ที่อยู่ปัจจุบัน
ผลงานตีพิมพ์

นายดิษฎาพันธ์ บุตรกุล
9 มิถุนายน พ.ศ. 2524
พ.ศ. 2561 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
และการพัฒนามนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2547 การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
397 หมู่ 8 ตาบลท่าเกวียน อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ 27160
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม มิถุนายน 2562

