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ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ง นี้ มี วัตถุ ประสงค์เพื่ อ 1) ศึก ษาสภาพและความต้ องการจ าเป็ นการบริการสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่น 2) สร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่น
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3) ทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการบริก ารสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของสานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มเป้าหมายคือผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 10 คน แบบสอบถามความต้องการจาเป็นกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 370 คน การประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) กับผู้เกี่ยวข้อง 20 คน เพื่อสร้างยุทธศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis แบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 6 คน แบบประเมินการจัดนิทรรศการ
สารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
เว็บไซต์สารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวน 93 คน และแบบประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 120 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็นการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่น
พบว่า กรอบประเด็นสารสนเทศทางการศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 8 ด้าน คือ 1) ด้านภาษาและวรรณกรรม
ท้องถิ่น 2) ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3) ด้านผักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่น 4) ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 5)
ด้านศิลปหัตถกรรม 6) ด้านเกษตรกรรม 7) ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 8) ด้านคติและความเชื่อ เมื่อเรียงลาดับความ
ต้องการจาเป็นมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2) ด้านผักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่น
และ 3) ด้านคติและความเชื่อ ส่วนความต้องการจาเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. ผลการสร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้วิสัยทัศน์ คือ การบริการและพัฒนาสารสนเทศทางการศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ท้องถิ่น มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1)การค้นหาสารสนเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 2)การพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 3)การถ่ายทอดสารสนเทศทางการศึกษาของท้องถิ่น 4) การบริการสารสนเทศ
ทางการศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และการประเมินความความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.81, S.D. = 0.39) และความเป็นไปได้อยู่ในระดับ
มาก (  = 4.30, S.D. = 0.55)
1
2

นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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3. ผลการทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการ
ท้องถิ่นของสานักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า ระดับการประเมินต่อการ
จัดการนิทรรศการสารสนเทศทางการศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.74, S.D.
= 0.36) การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซด์สารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาพรวมเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.54) และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการ
ท้องถิ่นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. = 0.73)

คาสาคัญ: การบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่น
Abstract
The objectives of this study were 1) to study states and necessary needs of the educational information
service for local services 2) to create the strategies of supporting the educational information service for local
services and 3) to examine and estimate the strategies of supporting the educational information service for local
services of LRU Learning Resource Center and Information Technology. The ways of collecting information were
10 interviewees. Questionnaires were from 370 informants. There were 20 stakeholders attending workshop to
create the strategies using SWOT analysis after that six experts to evaluate the feasibility of the strategies.
Experiments and evaluation regarding IT local wisdom exhibition using 5 experts, website satisfaction using 93
persons, and target group satisfaction using 120 persons were undertaken. The data were analyzed using
descriptive statistics, including percentage, mean and standard deviation.
The results of research were concluded as follows:
1. The results of studying state and necessary needs of the educational information services for local
services found 8 concepts of educational information for local wisdom 1) language and local literature 2) local
culture and custom 3) local vegetables and food 4) Thai traditional medicine and local herbs 5) art and crafts 6)
agriculture 7) instruments 8) folklore and beliefs. The three most necessary needs were 1) Thai traditional medicine
and local herbs 2) local vegetables and food and 3) folklore and beliefs whereas one least necessary need was
local culture and custom.
2. The results of strategy creativity found vision as “Services and Development for Educational
Information to Local Resources” and four strategic issues: 1) searching for local wisdom information 2) developing
education information system for local wisdom 3) passing on education information 4) effective local education
information services. And evaluation of the feasibility of the four strategic issues were found the appropriateness
was at the highest (  = 4.81, S.D. = 0.39) and the possibility was at a high level (  = 4.30, S.D. = 0.55).
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3. The results of examining and estimating the strategies found the level of evaluation regarding IT local
wisdom exhibition was overall at a high level (  = 4.74, S.D. = 0.36); the website satisfaction was at a high level
(  = 4.48, SD = 0.54); target group satisfaction was at a high level (  = 4.04, S.D. = 0.73).

Keywords: educational Information service for local services.
ด้านการศึกษาไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ และนานาชาติ
2) ศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา (National education
information system) เป็ นศู นย์ กลางจั ดเก็ บข้ อมู ล
สารสนเทศด้านการศึกษา และ 3) ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
แห่งชาติ (National learning center) เพื่อเป็นศูนย์กลาง
จั ด เก็ บ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า นการศึ ก ษา
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556)
ปัญหาการดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่
ให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์มากกว่าการนา
เนื้อหาสาระในสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศไปใช้ในการ
เรียน การสอน ครูและนักเรียนนาความรู้ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและการ
เรี ย นรู้ ด้ วยตนเองน้ อย และสถานศึ กษามี จ านวน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับสื่อไม่เพียงพอ ล้าสมัย
รวมทั้งครูยังไม่สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริงและผู้ เรี ยนไม่ ได้ ใช้
เทคโนโลยี เพื่ อการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ประกอบกั บ
สถานศึกษาบางแห่งยังขาดสื่อที่ทันสมัยและมีคุณภาพ จึง
ไม่ เพี ยงพอต่ อการใช้ เพื่ อศึ กษาค้ นคว้ าหาความรู้ ด้ วย
ตนเองของครูและผู้ เรี ยน (สานั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2556)
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟู
พลังการเรียนรู้ เชิ ดชูภูมิปั ญญาของท้องถิ่น สร้ างสรรค์
ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ความเป็นมาของปัญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนา
อย่ า งรวดเร็ ว ทั้ ง ทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ ระบบสื่ อ สาร
โทรคมนาคม และอินเตอร์เน็ต ก่อให้เกิดโลกยุคสารสนเทศ
เป็นสังคมไร้พรมแดน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้
กระทาได้ง่าย เทคโนโลยีแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง โดย
ไม่มีข้อจากัดด้านเวลา มีนวัตกรรมและตลาดแรงงาน
ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าเพิ่มและมูลค่าสูงบนพื้นฐานของนวัตกรรม
ทรั พยากรมนุษย์ โครงสร้ างพื้ นฐานและอุ ตสาหกรรม
สารสนเทศ ดังที่ระบุไว้ในนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของไทย (IT 2020) นอกจากนี้โลกยุคสารสนเทศ ยังเป็น
ปัจจัยสาคัญที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทางานและการจ้าง
งานของแรงงานในอนาคต ซึ่งเป็นภาพอนาคตที่สาคัญต่อ
การออกแบบอุ ดมศึ กษาในปั จ จุ บั น (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) โครงสร้างพื้นฐาน
การเรียนรู้ของอุดมศึกษาเป็นทั้งหัวใจและปัจจัยสาคั ญ
ของอุดมศึกษา ครอบคลุมทั้งโครงสร้างเชิงสารัตถะและ
โครงสร้างทางกายภาพที่สาคัญ 4 ประการได้แก่ การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่
สั งคม และการท านุ บ ารุ งศิ ลปวั ฒนธรรม (ส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) และจากผลการจัด
การศึ กษาที่ ผ่านมา การใช้ สื่อเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิต วิจัย และ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยมี
หน้าที่ 3 เรื่อง คือ 1) การส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย
การศึกษาแห่งชาติ (National education network) เพื่อ
พัฒนาให้ เป็ นศู นย์ กลางในการเข้ าถึ งข้อมู ลสารสนเทศ
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สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิ ทย
ฐานะครู (สานักงานเลขานุการสถาบันราชภัฏ, 2547) และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึก
ในความเป็นไทย มีความรู้และผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และยึดหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กอง
นโยบายและแผน, 2557) ซึ่ งมีประเด็นยุทธศาสตร์ อยู่
6 ด้าน คือ 1) การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 2) การ
ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพ 3) การพัฒนางานวิจัย
4) การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค
5) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 6) การ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,
2557)
จากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาของท้องถิ่นที่ยัง
ขาดผู้รับผิดชอบโดยตรง และขาดการดูแลรักษา ถ่ายทอด
จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
จึงเป็นสาเหตุที่จะต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยการสร้าง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษายุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่ อบริ การ
ท้องถิ่นของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การใช้แนวคิดกระแสหลักของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่ต้องคานึงถึงการพัฒนาใน 3 มิติ คือ
มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติสิ่งแวดล้อม ลดความ
เหลื่อมล้า และสร้างโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ โดยให้
ความสาคัญ ได้แก่ การศึกษา การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่ อการเข้าถึงข้ อมูล/สารสนเทศ/ความรู้/บริการ
ของรั ฐ ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.25542563 ของประเทศไทย (ICT2020) ประกอบกับการศึกษา

แนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของ
คนในท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ
บารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น (ส านั ก งาน
เลขานุการสถาบันราชภัฏ, 2547) การบริการวิชาการให้
ท้องถิ่ นมีศักยภาพในการดารงชีวิ ตที่ดี ซึ่งจะส่งผลการ
พัฒนาไปสู่สังคมและประเทศชาติ จากการมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและสถาบันท้องถิ่นมีความ
ผูกพั นใกล้ชิ ดกัน มุ่ งเน้ นการบูรณาการวิ ชาการกั บภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อความเข้ มแข็ งของชุมชนอย่างยั่งยื น
การพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเอง รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,
2555) จึงเห็นควรศึกษายุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริการ
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ในด้านการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลและ
ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสภาพและความต้ องการจ าเป็ น
การบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่น
2. เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริการ
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. เพื่อทดลองและประเมิ นผลยุทธศาสตร์ การ
ส่งเสริมการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่ อบริ การ
ท้องถิ่นของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริการ
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ผสมผสานระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และการวิจัยเชิง
คุ ณภาพ (Qualitative research) ซึ่ งมี ขั้ นตอนในการ
ดาเนิ นการวิ จัยเป็ นระยะ มีทั้ งหมด 3 ระยะ (Phases)
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึ กษาสภาพและความ
ต้องการจาเป็นการบริการสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อบริการท้องถิ่น
การศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็น ซึ่งมี 2 ขั้นตอน
คื อ 1) ศึ กษากรอบประเด็ นการบริ การสารสนเทศทาง
การศึ กษาเพื่ อบริ การท้ องถิ่ น และ 2) ศึ กษาสภาพและ
ความต้องการจาเป็นการบริการสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อบริการท้องถิ่น ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1.1 การศึ ก ษากรอบประเด็ น การบริ ก าร
สารสนเทศทางการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความหมายและ
องค์ ประกอบ ใช้ กลุ่ มเป้ าหมายในการสั มภาษณ์ จาก
ผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน 10 คน ได้ แก่ ผู้ เชี่ ยวชาญด้ าน
เทคโนโลยี สารสนเทศ 5 คน และผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น
การศึกษา 5 คน
1.2 การศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็น
การบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏเลย จากกลุ่ มประชากรที่ ใช้ บริ การในเขตพื้ นที่
การศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดเลย ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จานวน 4,843 คน (ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
การศึกษา, 2557) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 370 คน (Yamane,
1973)
1.3 การตรวจสอบและยื นยันข้อมูลสภาพและ
ความต้องการจาเป็นการบริการสารสนเทศการศึกษาเพื่อ
บริการท้องถิ่น ใช้ประชากรกลุ่มเป้าหมายจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 10 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 5 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 5 คน

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 การศึ กษากรอบประเด็ นการบริ ก าร
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่น โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ (Interview) เกี่ยวกับกรอบประเด็นหลักของการ
บริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่ อบริ การท้ องถิ่ น มี
ความหมายว่าอย่างไร เรียกว่าอะไร และมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง
2.2 การศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็น
การบริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่ อบริ การท้ องถิ่ น
โดยใช้แบบสอบถามสภาพและความต้องการจาเป็นการ
บริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่ อบริ การท้ องถิ่ น มี
ข้อความให้ตอบข้อมูล 2 ชุด หรือการตอบสนองคู่ (DualResponse format ) ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(rating scale) 5 ระดับ (ประยูร อาษานาม, 2544)
2.3 การตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
และความต้ องการจ าเป็ น การบริ ก ารสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่น จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ผู้วิจัยได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาไว้ดังนี้
3.1 ตัวแปรต้น เป็นข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ
วุฒิการศึกษา สังกัด และประสบการณ์การทางาน
3.2 ตั วแปรตาม ได้ แก่ การบริ การสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 1) ด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น 2) ด้าน
วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่ น 3) ด้ านผักพื้นบ้ านอาหาร
ท้องถิ่น 4) ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 5) ด้าน
ศิลปหัตถกรรม 6) ด้านเกษตรกรรม 7) ด้านเครื่องมือ
เครื่องใช้ 8) ด้านคติและความเชื่อ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 เชิ งปริ มาณ วิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งพื้ นฐาน
จากแบบสอบถามสภาพและความต้ องการจ าเป็ นการ
บริการ99สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏเลย โดยใช้ สถิ ติ การแจกแจงความถี่ ร้ อยละ
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(percent) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็น (PNI modified )
4.2 เชิ งคุ ณภาพ วิ เคราะห์ ข้ อมู ลเชิ งเนื้ อหา
(Content analysis) จากการสั มภาษณ์ เขียนสรุ ปเป็ น
ความเรี ย งตามหลั ก วิ ช าการ เพื่ อ น ากรอบ ประเด็ น
ความหมายและองค์ประกอบการบริการสารสนเทศทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ บริ ก ารท้ อ งถิ่ น ไปใช้ ในการสร้ า ง
แบบสอบถามการศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็น
การบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่น
ระยะที่ 2 การสร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การบริ ก ารสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่ อบริ การ
ท้ อ งถิ่ น ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็ นขั้ นตอนการสร้ าง และการประเมิ นความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ยุทธศาสตร์
1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1.1 การประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การแบบมี ส่วนร่ วม
(workshop) เพื่ อ สร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ใ ช้ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
จานวน 20 คน ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหารและครูผู้สอนจาก
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาขั้ น พื้ นฐานจั ง หวั ด เลย
จานวน 10 คน และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จานวน 10 คน
1.2 การประเมิ น ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 6 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ จานวน 3
คน และผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จานวน 3 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 จากแนวคิ ด กรอบประเด็ น และความ
ต้องการจาเป็นการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ
บริการท้องถิ่น จากระยะที่ 1 ได้แก่ ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ความต้องการบริการสารสนเทศทางการศึกษา การประชุม
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (workshop) โดยใช้เทคนิค
SWOT Analysis เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ

บริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริการท้องถิ่นของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
2.2 การประเมิ น ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริการสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่ อบริการท้ องถิ่นของสานักวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 เชิ ง ปริ ม าณ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบ
ประเมิ น ผลความเหมาะสมและความเป็ น ไปได้ ข อง
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การบริ ก ารสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่ อบริการท้ องถิ่นของสานักวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเลย ซึ่งใช้
เกณฑ์การประเมินประกอบด้วยแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
3.2 เชิ งคุ ณภาพ วิ เ คราะห์ ข้ อมู ลเชิ งเนื้ อ หา
(content analysis) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่ วนร่ วม (workshop) โดยใช้ เทคนิ ค SWOT Analysis
เขียนสรุปเป็นความเรียงตามหลักวิชาการยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่ อบริ การ
ท้องถิ่นของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ระยะที่ 3 การทดลองและประเมิ น ผล
ยุทธศาสตร์ การส่งเสริ มการบริ การสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็ น ขั้ น ตอนการทดดลองใช้ แ ละประเมิ น
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การบริ ก ารสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่ อบริการท้ องถิ่นของสานักวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มเป้าหมาย
1.1 ประชากรในการประเมินการจัดนิทรรศการ
สารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในศูนย์วิทย
บริ การ (ห้ องสมุ ด) โดยใช้ ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านสารสนเทศ
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จานวน 5 คน
1.2 ประชากรผู้ใช้บริการเว็บไซต์สารสนเทศทาง
การศึกษาภูมิ ปัญญาท้ องถิ่น ในช่ วงเดือน สิงหาคม ถึ ง
กันยายน 2559 จานวน 93 คน
1.3 ประชากรในการบริ ก ารสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่น ใช้กลุ่มเป้าหมายกับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย จานวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียน
บ้านนาโคก 2) โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 3) โรงเรียนบ้าน
วังไหโนนสมบูรณ์ 4) โรงเรียนนาอ้อวิทยา การประเมิน
ความพึ งพอใจโดยใช้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่ ครู
ผู้ปกครอง และนักเรียน จานวน 120 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 โครงการจั ด นิ ท รรศการสารสนเทศทาง
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น 2) ด้านวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 3) ด้านผักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่น 4) ด้านแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร 5) ด้านศิลปหัตถกรรม 6) ด้าน
เกษตรกรรม 7) ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 8) ด้านคติและ
ความเชื่อ
2.2 โครงการจั ด ท าเว็ บ ไซต์ ส ารสนเทศทาง
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเมินทางออนไลน์ โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจในขอบเนื้อหา 2 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ 2) ด้านเนื้อหาสารสนเทศ
2.3 โครงการบริ การสารสนเทศทางการศึ กษา
เพื่ อบริ การท้ องถิ่ น กั บโรงเรี ยนกลุ่ มเป้ าหมาย จ านวน
4 โรงเรียน ซึ่งใช้แบบประเมินความพึงพอใจในเนื้อหา
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ 2) ด้านเนื้อหา
สารสนเทศ 3) ด้านการนาเสนอ 4) ด้านการนาไปใช้
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบประเมิ น การจั ด
นิทรรศการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น
แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจการใช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซต์
สารสนเทศทางการศึ กษาภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น และแบบ
ประเมิ น ความพึ งพอใจการใช้ บ ริ ก ารสารสนเทศทาง

การศึกษาเพื่ อบริการท้ องถิ่นของสานักวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏเลย ซึ่งใช้
เกณฑ์การประเมินประกอบด้วยแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยใช้สถิติด้วยค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็น
การบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการบริการท้องถิ่น
1.1 การศึ ก ษากรอบประเด็ น การบริ ก าร
สารสนเทศทางการศึ ก ษาเพื่ อ บริ ก ารท้ อ งถิ่ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 10 คน พบว่า การบริการสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 8 ด้าน คือ1) ด้านภาษาและวรรณกรรม
ท้องถิ่น 2) ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3) ด้านผัก
พื้นบ้านอาหารท้องถิ่น 4) ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
5) ด้านศิลปหัตถกรรม 6) ด้านเกษตรกรรม 7) ด้าน
เครื่องมือเครื่องใช้ 8) ด้านคติและความเชื่อ
1.2 ผลการศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็น
การบริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่ อบริ การท้ องถิ่ น
จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 370 คน ซึ่งเป็นเพศ
หญิง 262 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 และเพศชาย 108 คน
คิดเป็นร้อยละ 29.2 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.2 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการทางาน 21 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 51.6 และส่วน
ใหญ่เป็นครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ 95.1
1.2.1 สภาพทั่วไปของการบริการสารสนเทศทาง
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาพที่เป็นจริงของการ
บริ ก ารสารสนเทศทางการศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางที่ (  = 3.03, S.D. =
0.91) ส่วนสภาพที่คาดหวังของการบริการสารสนเทศทาง
การศึกษาภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ นภาพรวมเฉลี่ ยอยู่ ในระดั บ
มากที่ (  = 450, S.D. = 0.76)
1.2.2 สภาพและความต้องการจาเป็นการบริการ
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สารสนเทศทางการศึ ก ษาเพื่ อบริ ก ารท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง เป็ น
สารสนเทศทางการศึ ก ษาด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย 8 ด้าน และเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ความต้องการจาเป็นอันดับที่ 1 คือ ด้านแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพร อันดับที่ 2 คือ ด้านผักพื้นบ้านอาหาร
ท้องถิ่น อันดับที่ 3 คือ ด้านคติและความเชื่อ อันดับที่ 4
คือ ด้ านศิลปหัตถกรรมท้ องถิ่ น อันดับที่ 5 คื อ ด้ าน
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อั น ดั บ ที่ 6 คื อ ด้ า นภาษาและ
วรรณกรรมท้องถิ่น อันดับที่ 7 คือ ด้านเกษตรกรรม และ
อันดับที่ 8 คือ ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. ผลการสร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ งเสริ ม การ
บริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่อบริ การท้องถิ่ นของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ได้นากรอบและประเด็นการบริการสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่ อบริการท้ องถิ่น และผลของการศึกษา
สภาพและความต้องการจาเป็นการบริการสารสนเทศทาง
การศึ กษาเพื่ อบริ การท้ องถิ่ น มาประกอบการพิ จารณา
สร้ างยุ ทธศาสตร์ และได้ ยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการ
บริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่อบริ การท้องถิ่ นของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏเลย และผลการประเมิ นผลความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ ดังนี้
2.1 ผลการสร้ างยุ ทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการ
บริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่อบริ การท้องถิ่ นของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการ
เรียนรู้สู่ท้องถิ่น
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ
บริการท้องถิ่น
2. บริการข้อมู ลสารสนเทศทางการศึ กษาแก่
ท้องถิ่น

3. บริการวิ ชาการเพื่ อเผยแพร่ และถ่ ายทอด
สารสนเทศทางการศึกษาของท้องถิ่น
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อบริการท้องถิ่น
2. เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
แก่ท้องถิ่น
3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของท้องถิ่น
เป้าหมายหลัก (Goals) : เป็นแหล่งให้บริการ
สารสนเทศทางการศึกษาของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
1. มีระบบสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการ
ท้องถิ่น
2. บริ ก ารเผยแพร่ แ ละถ่ า ยทอดสารสนเทศ
ทางการศึกษาของท้องถิ่น
3. บริการสารสนเทศทางการศึกษาของท้องถิ่นที่
มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ประกอบด้ วย 4
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การค้ นหาสารนเทศด้ านภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพั ฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ แ ละถ่ า ยทอด
สารสนเทศทางการศึกษาของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริ ก ารสารสนเทศทาง
การศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริการสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า มี
ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ในภาพรวมทั้ ง 4
ยุทธศาสตร์ เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดที่ (  = 4.77,
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S.D. = 0.39) และมีระดับความเป็นไปได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่ (  = 4.30, S.D. = 0.55)
3. ผลการทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่ อบริ การ
ท้องถิ่นของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งได้ทาการทดลองยุทธศาสตร์
โดยการด าเนิ นโครงการจั ดนิ ทรรศการสารสนเทศทาง
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในศูนย์วิทยบริการ(ห้องสมุด)
โครงการจั ดท าเว็ บ ไซต์ สารสนเทศทางการศึ ก ษาภู มิ
ปั ญญาท้ อ งถิ่ น และโครงการบริ ก ารสารสนเทศทาง
การศึ ก ษาเพื่ อ บริ ก ารท้ อ งถิ่ น ผลการทดลองและ
ประเมินผล มีดังนี้
3.1 ผลการประเมินการจัดนิทรรศการสารสนเทศ
ทางการศึ กษาภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น พบว่ า มี ระดั บการ
ประเมินการจัดนิทรรศการโดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
มาก (  = 4.74, S.D. = 0.36) และเมื่อพิจารณารายข้อที่มี
ระดั บการประเมิ นมากสุ ด คื อ ด้ านการน าเสนอตอบ
คาถามและด้ านความคิ ดสร้ างสรรค์ อยู่ ในระดั บดี มาก
(  = 5.00, S.D. = 0.00) รองลงมาได้แก่ด้านเนื้อหา
เกี่ยวกับสารสนเทศทางการศึกษา อยู่ระดับดีมาก (  =
4.80, S.D. = 0.44) ส่วนข้อที่มีระดับการประเมินต่าสุด
คือ ความคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ อยู่ระดับดีมาก (  =
4.60, S.D. = 0.54)
3.2 ผลการประเมิ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเว็ บ ไซด์
สารสนเทศทางการศึ กษาภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น พบว่ า มี
ระดับความพึงพอใจภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  =
4.48, S.D. = 0.54) และเมื่อพิจารณารายข้อที่มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสะดวก ชัดเจนในการ
สืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.59, S.D. =
0.55) รองลงมาคือความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.48, S.D. = 0.51) ส่วนข้อที่มีระดับ
ความพึ งพอใจน้ อยที่ สุ ด คื อ ความน่ าสนใจ (สี อั กษร
ภาพประกอบ) อยู่ระดับมาก (  = 4.33, S.D. = 0.57)

3.3 ผลของการประเมินความพึงพอใจการบริการ
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจการให้บริการสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. = 0.73)

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
บริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่อบริ การท้องถิ่ นของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย” มีข้อค้นพบที่น่าสนใจนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. กรอบประเด็ นการบริ การสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่นผู้วิจัยดาเนินการศึกษา ด้วย
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่าน พบว่า สารสนเทศ
ทางการศึ กษาเป็ นความรู้ ที่ ต้ องอาศั ยผู้ เชี่ ยวชาญด้ าน
สารสนเทศและด้ านภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นและหน่ วยงาน
ทางการศึ กษาที่ จะต้ องระดมสมองร่ วมกั นในการสร้ าง
สารสนเทศทางการศึ กษาให้ มี มาตรฐานและน่ าเชื่ อถื อ
สามารถนามาอ้างอิงได้ ซึ่งได้มีการสรุปกรอบและประเด็น
สารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมี 8 ด้าน คือ
1) ด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น 2) ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี ท้ อ งถิ่ น 3) ด้ า นผั ก พื้ น บ้ า นอาหารท้ อ งถิ่ น
4) ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 5) ด้านศิลปหัตถกรรม
6) ด้านเกษตรกรรม 7) ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 8) ด้านคติ
และความเชื่อ ซึ่งสอดคล้องกับ นิคม ชมภูหลง (2542) ได้
แบ่งประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ 10 กลุ่ม ดังนี้ คือ
1) ด้านเกษตรกรรม 2) ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
3) ด้ า นการแพทย์ แ ผนไทย 4) ด้ า นการจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ และ 5) ด้ านกองทุ นและธุ รกิ จ
ชุมชน 6) ด้านศิลปกรรม 7) ด้านภาษาและวรรณกรรม
8) ด้านปรัชญา ศาสนา และ 9) ด้านโภชนาการ และ
10) ด้านองค์กร
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2. ความต้องการจาเป็นการบริการสารสนเทศ
ทางการศึ กษาเพื่ อบริ การท้ องถิ่ นจากผลการวิ เคราะห์
ข้อมูลสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังการให้บริการ
สารสนเทศทางการศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 8 ด้าน
ซึ่งนามาจัดเรียงลาดับความต้องการจาเป็นจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ คือ 1) ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมีค่า
PNImodified อยู่ที่ 0.50 2) ด้านคติและความเชื่อมีค่า
PNImodified อยู่ที่ 0.47 3) ด้านผักพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นมี
ค่า PNImodified อยู่ที่ 0.47 4) ด้านศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นมี
ค่า PNImodified อยู่ที่ 0.46 5) ด้านเครื่องมือเครื่องใช้มีค่า
PNImodified อยู่ที่ 0.46 6) ด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
มีค่า PNImodified อยู่ที่ 0.45 7) ด้านเกษตรกรรม มีค่า
PNImodified อยู่ที่ 0.44 และ 8) ด้านวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น มีค่า PNImodified อยู่ที่ 0.43 ตามลาดับ ซึ่งอาจเกิด
จากในปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านเชื้อโรคได้เกิดขึ้นอย่าง
มากมาย การเกิดโรคใหม่ๆที่มากับเชื้อไวรัสและโรคที่มา
จากอาหารและทางอากาศ ทาให้มีความต้องการจาเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์ แผนไทยและสมุนไพรเป็ น
อันดับที่ 1 ซึ่งสอดคล้อง ชวน เพชรแก้ว (2547) กล่าวว่า
จากภาวะวิกฤตดังกล่าว จึงทาให้เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านได้รับความสนใจ
จากองค์กรต่าง ๆ สอดคล้องกับ สมจิต พรหมเทพ (2543)
กล่ าวถึ งภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นมี ความส าคั ญต่ อชาวบ้ าน
ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนี้ คือ 1) เป็นมรดกทาง
วั ฒนธรรมที่ สื บทอดกั นมาแต่ อดี ตอั นยาวนาน จน
กลายเป็นวิถีชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน 2) เป็น
มรดกทางสังคมที่ได้จากการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
ขั ดเกลาของกลุ่ มคน ประพฤติ ปฏิ บั ติ อย่ างมองเห็ น
แนวทางที่ดี และอย่างมีความเชื่อสืบต่อกันมา 3) เป็น
ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่า 4) เป็นข้อมูลพื้นฐานของ
การดารงชีวิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 5) เป็นแนวทางนาไปสู่การปรับตัวของชุมชน ช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชน 6) ช่วยเพิ่ ม
ความสมดุลระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมกับประชาชน

3. ผลการสร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม การ
บริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่อบริ การท้องถิ่ นของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จากการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(workshop) จากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จานวน 20
คน ได้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริการสารสนเทศทาง
การศึกษาเพื่ อบริการท้ องถิ่นของสานักวิ ทยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การค้นหาสารสนเทศด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพั ฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเผยแพร่ แ ละถ่ า ยทอด
สารสนเทศทางการศึกษาของท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริ ก ารสารสนเทศทาง
การศึกษาของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่ ง จะน าไปเป็ น นโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ ป็ น
แผนงานโครงการโดยการบริ หารจัดการเชิ งยุ ทธศาสตร์
ต่อไป สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ คณะ (2542)
ได้พูดถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ในการ
ก าหนดการ กลยุ ทธ์ การปฏิ บั ติ ตามกลยุ ทธ์ และการ
ประเมินผลกลยุทธ์ หรือเรียกว่านโยบายธุรกิจ และธงชัย
สันติวงษ์ (2538) การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ชุดของ
การตัดสินใจ และการกระทาต่างๆที่ซึ่งจะนาการพัฒนา
กลยุ ทธ์ ที่ มี ประสิ ทธิ ภาพที่ จะช่ วยให้ องค์ การบรรลุ ผล
สาเร็จตามเป้าหมายต่างๆได้
4. ผลการทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่ อบริ การ
ท้องถิ่นของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4.1 ผลการทดลองและประเมิ นการจั ด
นิทรรศการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปั ญญาท้ องถิ่ น
พบว่ า การประเมิ นการจั ด นิ ทรรศการสารสนเทศทาง
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การศึ กษาด้ านภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นภาพรวมเฉลี่ ยอยู่ ใน
ระดับดีมาก (  = 4.74, S.D. = 0.36)
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
เว็บไซด์สารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า
ภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.54)
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ
สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการท้องถิ่น พบว่า มีความ
พึงพอใจการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการ
ท้องถิ่นภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. =
0.73)

สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพและความต้องการจาเป็น
การบริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่ อบริ การท้ องถิ่ น
พบว่ า กรอบประเด็ นสารสนเทศทางการศึกษาด้านภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นมี 8 ด้าน คือ 1) ด้านภาษาและวรรณกรรม
ท้องถิ่น 2) ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3) ด้านผัก
พื้นบ้านอาหารท้องถิ่น 4) ด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
5) ด้านศิลปหัตถกรรม 6) ด้านเกษตรกรรม 7) ด้านเครื่องมือ
เครื่องใช้ 8) ด้านคติและความเชื่อ เมื่อเรียงลาดับความ
ต้องการจาเป็นมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้าน
แพทย์แผนไทยและสมุนไพร 2) ด้านผักพื้นบ้านอาหาร
ท้องถิ่น และ 3) ด้านคติและความเชื่อ ส่วนความต้องการ
จาเป็นน้อยที่สุด คือ ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. ผลการสร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ งเสริ ม การ
บริ การสารสนเทศทางการศึ กษาเพื่อบริ การท้องถิ่ นของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ได้ยุทธศาสตร์ มี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) การค้ นหาสารสนเทศด้ านภู มิ ปัญญาท้องถิ่น 2) การ
พั ฒนาระบบสารสนเทศทางการศึ กษาท้ องถิ่ น 3) การ
ถ่ ายทอดสารสนเทศทางการศึ กษาของท้ องถิ่ น 4) การ
บริ ก ารสารสนเทศทางการศึ ก ษาของท้ อ งถิ่ น ให้ มี
ประสิทธิภาพ และการประเมินความความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ ของยุทธศาสตร์ ในภาพรวม พบว่า ความ

เหมาะสมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.81, S.D. =
0.39) และความเป็ นไปได้ เฉลี่ยอยู่ในระดั บมาก (  =
4.30, S.D. = 0.55)
3. ผลการทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่ อบริ การ
ท้องถิ่นของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏเลย พบว่า การประเมินการจัดการ
นิทรรศการสารสนเทศทางการศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิน่
ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.74, S.D. =
0.36) การประเมิ นความพึ งพอใจผู้ ใ ช้ บ ริ การเว็ บ ไซด์
สารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (  = 4.48, S.D. = 0.54) และผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจการให้บริการสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการ
ท้องถิ่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.04, S.D. = 0.73)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนายุทธศาสตร์ไปใช้เป็นนโยบายของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลยได้
2. ครู ผู้ สอนสามารถประยุ กต์ ใช้ สารสนเทศ
ทางการศึ กษาด้ านภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ นกั บกระบวนการ
เรียนรู้ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดเลย ซึ่งสามารถ
ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลกระทบระยะยาว ในการ
นายุทธศาสตร์การส่งเสริมสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ
บริการท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้
และการจั ดการความรู้ ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ นตลอดจนการ
ถ่ายทอดความรู้สทู่ ้องถิ่นสาหรับนักเรียนนักศึกษา
2. ควรมีการศึกษาผลการนาสารสนเทศทางการ
ศึ ก ษาไปใช้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
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