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บทคัดย่อ
การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้เพื่่�อการสื่่�อสารและบริิหารจััดการภููมิิปััญญา
ของชุุมชนเมืืองในเขตบางเขน กรุุงเทพ เป็็นเรื่่อ� งที่ไ่� ด้้รัับความสนใจไม่่มากนััก เนื่่อ� งจาก
ไม่่เกิิดประโยชน์์ในเชิิงธุุรกิิจต่อ่ ผู้้ดำ� ำ�เนิินโครงการ อนึ่่�งการเริ่่มต้้
� นโครงการด้้วยชุุมชนเอง
เป็็นเรื่่�องยากเนื่่�องจากชุุมชนมีีความรู้้�ความเข้้าใจไม่่เพีียงพอในการประยุุกต์์เทคโนโลยีี
สารสนเทศมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือในการดำำ�เนิินภารกิิจของชุุมชน “โครงการวิิจััยการใช้้
ภููมิปัิ ญ
ั ญาชุุมชนในการบริิหารจััดการและพััฒนาระบบสารสนเทศชุุมชนเมืืองของชุุมชน
เขตบางเขน กรุุงเทพ” จึึงเกิิดขึ้้�นด้้วยการประสานความร่่วมมืือระหว่่างนัักวิิชาการ
*งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานวิจัย เรื่อง “การใช้ภูมิปัญญาชุมชนในการบริหารจัดการและ
พัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนเมืองของชุมชนบางเขน กรุงเทพ” ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สำ�นักงานการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกริก ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
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จากมหาวิิทยาลััยเกริิก สำำ�นักั งานคณะกรรมการดิิจิทัิ ลั เพื่่อ� เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
สำำ�นักั งานเขตบางเขน กระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ นัักศึึกษาสาขา
เทคโนโลยีีสารสนเทศ และชุุมชนในเขตบางเขน ประกอบด้้วย ชุุมชนบางบััว และชุุมชน
หมู่่�บ้้านศิิริิชััย เพื่่�อ 1) ศึึกษาบริิบทและสภาพการณ์์ของภููมิิปััญญาในชุุมชน และ 2)
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการออกแบบและพััฒนาระบบสารสนเทศชุุมชนเมืือง
เขตบางเขน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ได้้แก่่ แบบสััมภาษณ์์ แบบบัันทึึกภาคสนาม การ
สนทนากลุ่่�ม และ แบบสอบถาม ผลการศึึกษา พบว่่า ชุุมชนได้้แนวทางในการพััฒนา
และประยุุกต์์ใช้้เว็็บไซด์์ Facebook Fanpage และ Line OA เป็็นช่่องทางในการสื่่อ� สาร
ภายในชุุมชนเผยแพร่่ภููมิิปััญญาอัันนำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มช่่องทางการสร้้างรายได้้ ซึ่่�งการนำำ�
เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในการสื่่�อสารไม่่เพีียงทำำ�ให้้ชุุมชนสร้้างช่่องทางการติิดต่่อ
สื่่�อสารที่่�สะดวกสบายเข้้าถึึงสมาชิิกหมู่่�มากในชุุมชนแต่่ยัังสามารถนำำ�ไปใช้้ในการเพิ่่�ม
ช่่องทางการทำำ�ธุุรกิิจอย่่างสอดคล้้องกัับแนวทางการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด 19
คำำ�สำำ�คััญ : ระบบสารสนเทศชุุมชนเมืือง; ภููมิิปััญญาชุุมชน; บางเขน
Abstract
The adoption of information technology for communication and
Urban communities wisdom management of Bang Khen, Bangkok remains
a less-intention topic in research community as it is a non-beneficial
business for the project operator. Besides, it is laborious for a community
to start a project itself because the community does not have sufficient
knowledge and understanding of information technology. Therefore,
research on the use of community wisdom in management and
development of urban information systems of communities in Bang Khen
District, Bangkok” was initiated with a collaboration between academics
from Krirk University, Office of the National Digital Economy and Society
Commission, Bang Khen District, Office Ministry of Social Development
and Human Security and Information Technology student and Bang Khen
communities, consisting of Bang Bua Community and Sirichai Village
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Community. The purposes are to 1) study the context and situation of
wisdom in the community, and 2) to build community participation in
the design and development of information systems for urban communities
in Bang Khen. The research tools consisted of interview form, field record
form, group discussion and questionnaire. Lastly, the communities have
acquired guidelines for developing and applying website, Facebook
Fanpage, and Line OA as a communication channel within the community.
These tools are used threefold; to spread wisdom to increase revenue
generation, to serve as a comfortable communication channel which can
reach out to many more members of the community and to expand
business channels in accordance with the prevention of the Covid-19
pandemic.
Keywords : Urban Information Systems; Community Wisdom; Bangkhen
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บทนำ�
นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และแผนแม่่บทเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการสื่่อ� สารกรุุงเทพมหานคร ระยะ 5 ปีี (พ.ศ.2561 – 2565) (สำำ�นักั งานยุุทธศาสตร์์
การศึึกษา สำำ�นัักการศึึกษา กรุุงเทพ, 2563) เป็็นรากฐานสำำ�คััญในการเปลี่่�ยนแปลง
กรุุงเทพเข้้าสู่่� Smart City โดยเริ่่�มด้้วยการพััฒนาประชากรกรุุงเทพให้้เป็็น “พลเมืือง
สมาร์์” (Smart People) เพื่่อ� ขัับเคลื่่อ� นประชากรในเมืืองหลวงให้้สามารถใช้้เทคโนโลยีี
เพื่่�อสร้้างช่่องทางการทำำ�ธุุรกิิจและสืืบสานองค์์ความรู้้�ได้้อย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งยัังมีีการสร้้าง
ความร่่วมมืือกัับองค์์กรนานาชาติิเพื่่อ� ยกระดัับมาตรฐานความสามารถด้้านดิิจิทัิ ลั ให้้กัับ
ประชากร ซึ่่�งคาดว่่าความสำำ�เร็็จในการปรัับเปลี่่�ยนครั้้�งนี้้� ไม่่เพีียงเป็็นการยกระดัับชีีวิิต
ความเป็็นอยู่่�ของคนเมืือง ยัังเป็็นการปรัับเปลี่่ย� นโครงสร้้างทางเศรษฐกิิจของประชากร
ในประเทศจากประเทศที่่�มีีรายได้้ปานกลางไปสู่่�ประเทศที่่�มีีการพััฒนาทางเศรษฐกิิจ
แบบก้้าวกระโดด ดัังเช่่น ประเทศไอร์์แลนด์์ที่ใ�่ ช้้เวลาเพีียง 8 ปีี ในการพััฒนาทัักษะการ
ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลั ให้้ประชาชน เพื่่อ� ให้้ประชาชนนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้เต็็มความสามารถ
ทำำ�ให้้สามารถพลิิกโฉมเมืืองหลวงของประเทศสู่่�ศููนย์์กลางด้้านดิิจิิทััล (Digital Hub)
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ของยุุโรป ซึ่ง่� แผนการพััฒนากรุุงเทพฯ ไม่่เพีียงเป็็นการขยายโอกาสให้้กัับประชาชน แต่่
ยัังขยายผลต่่อไปยัังการพััฒนากรุุงเทพฯ ให้้เป็็นศููนย์์กลางดิิจิิทััลของอาเซีียนที่่�มีี
เทคโนโลยีีทัันสมััยที่่�เชื่่�อมโยงกัันได้้ในระดัับโลกและสามารถแข่่งขัันกัับนานาประเทศ
ทั่่�วโลก ยุุทธศาสตร์์นี้้�จึึงเป็็นสิ่่�งขัับเคลื่่�อนให้้หลายภาคส่่วนร่่วมมืือกััน “ลดความ
เหลื่่�อมล้ำำ�ด้้
� านเทคโนโลยีีสารสนเทศ” ให้้กัับประชาชน
หลายปีีที่่�ผ่่านมา ยุุทธศาสตร์์การบริิหารและเตรีียมความพร้้อมด้้านดิิจิิทััลของ
ประเทศไทย เริ่่มต้้
� นด้้วยการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการให้้บริิการภาครััฐเป็็นการให้้บริิการ
ผ่่านระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (Government e-Service) (สำำ�นัักงานพััฒนาธุุรกรรม
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์, 2564) เพื่่�อให้้บริิการสาธารณะที่่�สะดวก รวดเร็็ว  ประหยััด ใช้้
ทรััพยากรน้้อยให้้กัับประชาชน เพื่่อ� ให้้สามารถนำำ�ข้้อมููลต่่าง ๆ มาใช้้ประกอบการตััดสิิน
ใจเชิิงนโยบาย เป็็นต้้นว่่า ข้้อมููลการชำำ�ระภาษีี การรัับเรื่่�องร้้องเรีียน และการให้้บริิการ
ต่่อทะเบีียนรถยนต์์ แต่่กระบวนการดัังกล่่าว หากขาดซึ่่ง� การยกระดัับความรู้้คว
� ามเข้้าใจ
ด้้านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลให้้ประชากรไทย ย่่อมยากต่่อการบรรลุุเป้้าหมาย
เมื่่�อกล่่าวถึึงการพััฒนาศัักยภาพด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้กัับประชากรไทย
กรุุ ง เทพฯ เป็็ น พื้้� น ที่่� ที่่� น่่ า จะมีีความพร้้อมมากที่่� สุุ ด  ดัั ง นั้้� น การเริ่่� มต้้ นพัั ฒ นาที่่�
“ชุุมชนเมืือง” กรุุงเทพฯ เป็็นเรื่่�องท้้าทายที่่�มีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จมากกว่่าพื้้�นที่่�
อื่่�น ๆ ของประเทศ เนื่่�องจากชุุมชนเมืืองในกรุุงเทพฯ มีีช่่องทางในการเข้้าถึึงเทคโนโลยีี
มากกว่่าชุุมชนในพื้้�นที่่ร� อบนอก ประชากรส่่วนใหญ่่สามารถเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ต และคุ้้น�
เคยกัับอุุปกรณ์์คอมพิิวเตอร์์มากกว่่า ทั้้�งการพััฒนาศัักยภาพการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
ให้้ชุุมชนมิิได้้เป็็นเพีียงเป็็นการสร้้างช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารที่่�สะดวกสบายให้้กัับคน
หลายวััยในชุุมชนแต่่มีีความสำำ�คััญอย่่างมากในช่่วงการระบาดของโควิิด 19 เนื่่�องจาก
ชุุมชนไม่่สามารถไปมาหาสู่่�กัันได้้  เช่่น ภาวะปกติิ ทั้้�งกรุุงเทพฯ เองยัังเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�
ประชากรมีีองค์์ความรู้้�ที่่�หลากหลาย ซึ่่�งหากสามารถเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ที่่�เกิิดจากการ
พััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�องจนกลายเป็็นภููมิิปััญญาไปสู่่�คนรุ่่�นอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้เกิิดการสืืบสาน
ต่่อยอดไปยัังเป็็นการสร้้างรายได้้ย่่อมช่่วยให้้คุุณภาพชีีวิิตของคนดีีขึ้้�น มีีการบริิหาร
จััดการที่่�เป็็นระบบมากขึ้้�น ทั้้�งยัังเป็็นฐานข้้อมููลที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับภาครััฐในการนำำ�ไปใช้้
ประกอบการตััดสิินใจ และวางแผนให้้ความช่่วยเหลืือในอนาคต
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การศึึกษาครั้้�งนี้้� เริ่่มต้้
� นด้้วยการคััดเลืือกชุุมชนเมืืองในเขตบางเขน กรุุงเทพฯ โดย
ใช้้หลัักเกณฑ์์การ พิิจารณา คืือ ความพร้้อม ความเข้้มแข็็งของคณะกรรมการชุุมชน
ความต้้องการด้้านสารสนเทศ และประสบการณ์์การทำำ�วิิจัยั เนื่่อ� งจากทีีมวิิจัยั ชุุมชนเป็็น
แกนหลัักที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อความสำำ�เร็็จของโครงการ ทั้้�งยัังมีีความรัับผิิดชอบหลัักใน
การสร้้างทีีมงานด้้านสารสนเทศเพื่่�อร่่วมกัันพััฒนาระบบมาใช้้ประโยชน์์ในการเพิ่่�ม
คุุณภาพชีีวิิตด้้านการติิดต่่อสื่่�อสาร และการบริิหารจััดการภููมิิปััญญา องค์์ความรู้้� หรืือ
จุุดเด่่นของชุุมชน อัันนำำ�ไปสู่่�การเผยแพร่่สืืบทอด และปรัับเปลี่่�ยนเป็็นผลผลิิตทาง
เศรษฐกิิจต่่อไป โดยชุุมชนนำำ�ร่่อง คืือ ชุุมชนบางบััวที่่�เป็็นชุุมชนบ้้านมั่่�นคงริิมคลอง
บางบััวที่มี่� ปี ระวััติศิ าสตร์์การต่่อสู้้เ� พื่่อ� ครอบครองที่่ดิ� นิ บริิเวณริิมคลองมาอย่่างยาวนาน
และชุุมชนหมู่่�บ้้านศิิริิชััย ที่่�เป็็นชุุมชนหมู่่�บ้้านจััดสรรขนาดกลางย่่านซอยมััยลาภ ที่่�มา
ของความต้้องการนี้้เ� กิิดจากชุุมชนได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ที่่รุ� นุ แรงในพื้้�นที่บ่� างเขนทำำ�ให้้กรรมการและสมาชิิกขาดการประสานความร่่วมมืือในการ
พััฒนาชุุมชน รัับเรื่่�องร้้องทุุกข์์ ให้้ความช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยในชุุมชน ทั้้�งการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
และบริิการของชุุมชนลดน้้อยลงซึ่่�งมีีผลกระทบโดยตรงกัับรายได้้ ซึ่่�งการนำำ�เทคโนโลยีี
มาใช้้ในครั้้�งนี้้� ไม่่เพีียงเป็็นประโยชน์์ต่่อการปฎิิบััติิภารกิิจพื้้�นฐานของกรรมการชุุมชน
แต่่ยังั ลดขั้้น� ตอนการทำำ�งาน เพิ่่�มความสะดวกสบายในการบริิหารจััดการชุุมชน และเป็็น
ช่่องทางทางใหม่่ในการสร้้างธุุรกิิจแบบออนไลน์์ให้้กัับสมาชิิกชุุมชนในอนาคต
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สนธยา พลศรีี ให้้นิิยาม ชุุมชนเมืืองเป็็นเชิิงสถานที่ว่่� า่  หมายถึึง ชุุมชนที่มี่� ปี ระชากร
และที่�พั่ ักอาศััยหนาแน่่น (สนธยา พลศรีี, 2553) ขณะที่่� กาญจนา แก้้วเทพ (อ้้างถึึงใน
อมรวิิชช์์ นาครทรรพ, 2548 : 14) ให้้ความหมาย ชุุมชนเมืือง เป็็นหน่่วยทางสัังคมเกิิด
จากการติิดต่่อสื่่อ� สารกัันของสมาชิิกเพื่่อ� เสริิมสร้้างและสืืบสานความสััมพันั ธ์์ทางสัังคม 
ทำำ�ให้้ชุุมชนมีีความเคลื่่อ� นไหว ความขััดแย้้งและการผสมผสานกลมกลืืนอัันเป็็นที่่ม� าของ
การปรัับตััว  ซึ่่�งเป็็นความหมายเชิิงพฤติิกรรม  ซึ่่�งคำำ�จำำ�กััดความทั้้�งสองแม้้มีีความแตก
ต่่างกัันในเชิิงบริิบท แต่่สามารถสะท้้อนลัักษณะชุุมชนเมืืองที่่ศึ� กึ ษาได้้เป็็นอย่่างดีี เพราะ
ในเชิิงสถานที่่�ชุุมชนอยู่่�ในสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมเดีียวกััน ในเชิิงพฤติิกรรมกลุ่่�มคนใน
ชุุมชนมีีความสััมพันั ธ์์กับั ชุุมชนอื่่น� ๆ เพื่่อ� ประโยชน์์ด้้านเศรษฐกิิจ สิ่่ง� แวดล้้อม และการ

การจัดการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเผยแพร่ข่าวสารและภูมิปัญญาด้วยระบบสารสนเทศชุมชนเมือง
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ดำำ�รงชีีพ ทั้้�งการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้กั� ันระหว่่างชุุมชนทำำ�ให้้ชุุมชนขยายตััว  มีีการพััฒนา
ระบบทางสัังคม และเศรษฐกิิจที่่�ซัับซ้้อน
หากมองในมุุมของชุุมชนเมืืองกรุุงเทพฯ การสร้้างสรรค์์ภููมิปัิ ัญญาที่่�เป็็นรููปธรรม 
เช่่น แพทย์์พื้้�นบ้้าน ศิิลปะ หััตถกรรม สถาปััตยกรรม เครื่่�องมืือ และเครื่่�องใช้้ที่่�แสดงถึึง
ศิิลปวััฒนธรรมดููเหมืือนเป็็นเรื่่�องที่่�ทำำ�ได้้ยาก เนื่่�องจากคนในชุุมชนส่่วนใหญ่่ต้้อง
ประกอบอาชีีพนอกบ้้านมีีเวลารวมกลุ่่�มเพื่่�อสร้้างสรรค์์ชิ้้�นงานน้้อย แต่่การคิิดค้้น
ภููมิิปัญ
ั ญาที่เ่� ป็็นนามธรรม เป็็นต้้นว่่า ความรู้้ใ� นแก้้ปััญหาให้้กัับชุุมชน และการคิิดค้้นวิิธีี
การที่่�เป็็นประโยชน์์กัับสมาชิิกในชุุมชนและผู้้�อื่่�นเป็็นสิ่่�งที่่�มีีการดำำ�เนิินการกัันมาอย่่าง
ยาวนาน โดยภููมิิปััญญาเหล่่านี้้�ถููกถ่่ายทอดผ่่านกระบวนการปฏิิสััมพัันธ์์ทางสัังคมจาก
คนแต่่ละรุ่่�นทำำ�ให้้ภููมิิปัญ
ั ญาของคนในชุุมชนเมืืองไม่่สููญหายไปตามกาลเวลาหรืืออายุุขัยั
ของผู้้ค� รอบครองภููมิิปัญ
ั ญา ทั้้�งยัังเป็็นเรื่่อ� งที่่ค� นในชุุมชนตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั ใน
การสืืบสานเพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการแก้้ปััญหาของชุุมชนต่่อไป
แม้้การถ่่ายทอดภููมิิปััญญาจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�นมีีหลายวิิธีี  แต่่วิิธีีหนึ่่�งที่่�รวดเร็็ว  และ
ตอบโจทย์์คนในปััจจุบัุ นั ได้้เป็็นอย่่างดีี คืือ การใช้้ระบบสารสนเทศชุุมชน (Community
Informatics : CI) เป็็นเครื่่�องมืือในการพััฒนาชุุมชนโดยชุุมชนเอง เพราะการที่่�ชุมุ ชน
มีีข้้อมููลพื้้�นฐานของตน ย่่อมช่่วยให้้มีีข้้อมููลประกอบการตััดสิินใจเพื่่�อวิิเคราะห์์ปััญหา
อัันนำำ�ไปสู่่�การแก้้ปััญหาที่่มี� รี ะบบมากขึ้้น�  ทั้้�งการเผยแพร่่ความเป็็นไปของชุุมชนให้้ชุุมชน
หรืือผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องยัังเป็็นประโยชน์์ต่่อการระดมความร่่วมมืือ หรืือขอความช่่วยเหลืือใน
กรณีีที่่�จำำ�เป็็นได้้อย่่างทัันท่่วงทีี ดัังนั้้�น การใช้้ระบบสารสนเทศเพื่่อ� จััดเก็็บข้้อมููลสำำ�หรับั
การบริิหารจััดการชุุมชน สร้้างเป็็นแหล่่งรวบรวมองค์์ความรู้้สำ� ำ�หรัับการแก้้ปััญหาย่่อม
เป็็นประโยชน์์ต่่อการพััฒนาชุุมชนให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ลดช่่องว่่างในการเข้้าถึึงระบบ
สารสนเทศ (Digital Divide) ของประชาชน (Bishop, 2005; Gurstein, 2000; Miller,
1999) จึึงกล่่าวได้้ว่่า ระบบสารสนเทศชุุมชนเป็็นเสมืือนข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีความสำำ�คััญ
ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ดัังการศึึกษาวิิจััย เพื่่�อพััฒนาสารสนเทศตำำ�บลต้้นแบบ เพื่่�อการพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิิต ตำำ�บลหนองสาหร่่าย อำำ�เภอพนมทวน จัังหวััดกาญจนบุุรีี  (กระทรวงมหาดไทย,
2561) โดยใช้้โปรแกรม  CIA (Community Information Radar Analysis) ผ่่าน
กระบวนการ 1) สร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน 2) กำำ�หนดความต้้องการร่่วมกััน 3) ร่่วมกััน
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จััดทำำ�สารสนเทศ  4) แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ร่่วมกััน และ 5) เผยแพร่่และบำำ�รุุงรัักษา
การพััฒนาระบบสารสนเทศตำำ�บลสำำ�นักั ท้้อน อำำ�เภอบ้้านฉาง จัังหวััดระยอง (สำำ�นักั งาน
พััฒนาชุุมชนจัังหวััดระยอง, 2562) เพื่่อ� สร้้างกระบวนการเรีียนรู้้แ� ละการมีีส่่วนร่่วมของ
ชุุมชนเกี่่ย� วกัับข้้อมููลที่่มี� อี ยู่่�ในชุุมชน สร้้างทัักษะการคิิดวิิเคราะห์์ สังั เคราะห์์ข้้อมููล เพื่่อ�
ใช้้ประโยชน์์ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของคนในตำำ�บล ตลอดจนเผยแพร่่ประชาสััมพันั ธ์์
ให้้ภาคีีการพััฒนาทุุกภาคส่่วน และการพััฒนาระบบสารสนเทศเพื่่�อเผยแพร่่ภููมิปัิ ัญญา
ท้้องถิ่่�นในร้้านค้้าชุุมชน บ้้านช้้างไห้้ ตำำ�บลคลองกวาง อำำ�เภอนาทวีี  จัังหวััดสงขลา
(กาญจนา แก้้วทอง กััลยาณีี ทองเลี่่ย� มนาค จัันทิิรา ภููมา ภััทรวิิทย์ สุ
์ ขุ เขีียว และ นภาพร
เทพรัักษา, 2560) ที่่�พััฒนาเว็็บไซต์์สำำ�หรัับเผยแพร่่ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นที่่�ประกอบด้้วย
ข้้อมููลหมอชุุมชน การสั่่�งจองสิินค้้าและบริิการที่่�เป็็นภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น และระบบ
ซื้้�อขายสิินค้้าของศููนย์์สาธิิตการตลาด และ การสำำ�รวจภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นของชุุม
ชนปกาเกอะญอ บ้้านแม่่กองคา (วนิิดา นาคีีสัังข์์, 2559) ที่่�ใช้้การวิิจััยแบบผสมผสาน
ในการหาแนวทางเพิ่่�มมููลค่่าสิินค้้าชุุมชน และพบว่่า ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นที่่�สามารถนำำ�มา
ประยุุกต์์ผลผลิิตจากวััฒนธรรมสู่่�การเป็็นสิินค้้าชุุมชน ได้้แก่่ พริิกกะเหรี่่�ยง น้ำำ��ผึ้้�งป่่า
และผ้้าทอกะเหรี่่�ยง
การศึึกษาวิิจัยั ที่่ผ่� า่ นมาล้้วนให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสร้้างช่่องทางการขายสิินค้้าให้้
ชุุมชน การค้้นหาภููมิิปัญ
ั ญาที่ส่� ามารถนำำ�มาแปรรููปเป็็นผลิิตภััณฑ์์ การเผยแพร่่ภููมิปัิ ญ
ั ญา
ผ่่านเว็็บไซต์์ และการนำำ�สารสนเทศมาใช้้เพื่่�อแสดงผลด้้านภููมิิศาสตร์์ แต่่ไม่่มีงี านศึึกษา
ใดที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดระบบการติิดต่่อสื่่�อสารในชุุมชน หรืือการเผยแพร่่และ
สืืบทอดภููมิิปัญ
ั ญาโดยช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ผ่า่ นกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนเพื่่อ�
นำำ�ไปสู่่�การสร้้างความยั่่�งยืืนในการสืืบสานและสร้้างรายได้้ในอนาคต การศึึกษาครั้้�งนี้้�
จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนในการกระตุ้้�นให้้ชุุมชนตระหนัักถึึงความ
สำำ�คัั ญ ของสารสนเทศ ส่่ ง เสริิ ม และพัั ฒ นาให้้ชุุ ม ชนมีีความรู้้� ใ นการพัั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่่อ� นำำ�ไปใช้้ทั้้�งภายในและภายนอกชุุมชน ทั้้�งยัังเป็็นการปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบ
การติิดต่่อสื่่�อสารข้้อมููล ทำำ�ให้้สามารถเผยแพร่่ภููมิิปััญญาและพััฒนาตนเองเป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้�ให้้กัับชุุมชนอื่่�น ๆ อย่่างสอดคล้้องกัับสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
และตอบสอนองความต้้องการของสมาชิิกในยุุคปัจจุ
ั บัุ นั  ผ่่านขั้้น� ตอนการให้้ความรู้้คว
� าม
เข้้าใจด้้านความสำำ�คััญของการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศในการดำำ�เนิินงานของชุุมชน
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ความสำำ�คัญ
ั ของข้้อมููลต่่อการพััฒนาชุุมชน และสาระที่จำ่� ำ�เป็็นต่่อการบริิหารจััดการ โดย
วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ แ ละแนวทางการออกแบบและพัั ฒ นาระบบสารสนเทศชุุ ม ชนเมืือง
ประกอบด้้วย 1) ศึึกษาสภาพการณ์์บริิหารจััดการชุุมชน และภููมิิปััญญา และ 2) สร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนในการออกแบบและพััฒนาระบบสารสนเทศชุุมชนเมืือง การ
ดำำ�เนิินการดัังกล่่าวไม่่เพีียงเป็็นการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ แต่่ยังั เป็็นการส่่งเสริิมให้้ชุุมชนสามารถนำำ�เครื่่อ� งมืือสารสนเทศที่พั่� ฒ
ั นาโดย
ชุุมชนมาใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ในด้้านธุุรกิิจ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจััดการการสื่่�อสารเพื่่�อเผยแพร่่ข่่าวสารและภููมิิปััญญาด้้วยระบบสารสนเทศ
ชุุมชนเมืือง มีีเป้้าประสงค์์เพื่่�อตอบโจทย์์การพััฒนาชุุมชนใน 2 ด้้าน ดัังรููปภาพที่่� 1 ที่่�
แสดงกรอบแนวคิิด ที่่�ประกอบด้้วยตััวแปรต้้นหลััก คืือ

9

รููปภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
1) การจััดการชุุมชน เนื่่�องจากชุุมชนเมืืองที่่�ศึึกษาบริิหารจััดการโดยกรรมการ
ชุุมชน ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการติิดต่่อสื่่�อสารเพื่่�อส่่งผ่่านข้้อมููลข่่าวสารที่่�จำำ�เป็็นในการใช้้ชีีวิิต
อย่่างมีีคุุณภาพและปลอดภััยให้้กัับสมาชิิก กระบวนการนี้้จึ� งึ ดำำ�เนิินการโดยการจััดเก็็บ
รวบรวม ข้้อมููลข่่าวสารพื้้�นฐานที่่เ� ป็็นประโยชน์์ต่อ่ สมาชิิกและหน่่วยงานที่เ่� กี่่ย� วข้้อง เพื่่อ�
นำำ�มาจััดทำำ�ระบบสารสนเทศที่่�เหมาะสมกัับความต้้องการของสมาชิิกในชุุมชนและ
ภาครััฐ เพื่่�อให้้รััฐสามารถให้้การสนัับสนุุนอย่่างเป็็นระบบ ซึ่่�งการดำำ�เนิินการครั้้�งนี้้�
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เป็็นการปรัับกระบวนทััศน์ใ์ นการติิดต่่อสื่่อ� สารให้้เป็็นดิิจิทัิ ลั ที่ส่� อดรัับกัับสถานการณ์์โรค
ระบาดโควิิด 19 และยัังเป็็นการรวบรวมข้้อมููลเกี่่ย� วกัับชุุมชนไว้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� Online
การพััฒนาคนในชุุมชนให้้ลุุกขึ้้�นมาใช้้เครื่่�องมืือสารสนเทศเพื่่�อแก้้ปััญหาของชุุมชน
เป็็นการลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ด้้
� านความรู้้� และด้้วยความร่่วมมืือของภาคที่่�เกี่่�ยวข้้องจะยิ่่�ง
ช่่วยให้้การแก้้ปััญหาเป็็นไปอย่่างยั่่ง� ยืืน 2) ภููมิปัิ ญ
ั ญา ครอบคลุุมการศึึกษาบริิบทชุุมชน
บางบััว และชุุมชนหมู่่�บ้้านศิิริิชััย เขตบางเขน เพื่่�อค้้นหาภููมิิปััญญาที่่�เป็็นอััตลัักษณ์์ของ
ชุุมชน ส่่งเสริิมการเผยแพร่่ภููมิปัิ ญ
ั ญา และร่่วมกับั ชุุมชนในการพััฒนาช่่องทางและแปลง
ภููมิิปัญ
ั ญาเป็็นผลิิตภััณฑ์์เชิิงเศรษฐกิิจที่ส่� ร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน เพื่่อ� ลดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ด้้าน
เชิิงเศรษฐกิิจ 
การกำำ�หนดประชากร และ กลุ่่�มตััวอย่่าง
การรวบรวมข้้อมููลบริิบทของชุุมชน มีีเป้้าหมายในการรวบรวมข้้อมููลที่่�ร้้อยละ
100 แต่่ในการลงพื้้�นที่่�จริิง พบว่่า บ้้านในชุุมชนบางหลัังเป็็นบ้้านว่่างและเช่่าช่่วงต่่อ
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถติิดต่่อเจ้้าของได้้ และบางส่่วนไม่่ประสงค์์ให้้ข้้อมููล เนื่่อ� งจากไม่่ต้้องการ
เปิิดเผยข้้อมููลด้้านความรู้้�และเศรษฐกิิจของครอบครััว ทำำ�ให้้ข้้อมููลที่่�ได้้จากการเก็็บ
แบบสอบถามไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย แต่่เมื่่�อประเมิินตามเกณฑ์์การสุ่่�มตััวอย่่างของ
Krejcie and Morgan พบว่่า จำำ�นวนตััวอย่่างที่่�รวบรวมได้้ยัังคงสููงกว่่าเกณฑ์์ดัังแสดง
ในตารางที่่� 1
ตารางที่่� 1 จำำ�นวนครััวเรืือนประชากร ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างตามเกณฑ์์ ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�รวบรวมข้้อมููลและ ค่่าร้้อยละเมื่่�อเทีียบกัับประชากร
ชุุมชน ประชากร เกณฑ์์ Krejcie & Morgan กลุ่่�มตััวอย่่าง ร้้อยละ >เกณฑ์์
บางบััว
229
144
160
69.86
11%
ศิิริิชััย
178
123
137
76.96
11%
*หน่่วยนัับ: จำำ�นวนครััวเรืือน
(ที่่�มา : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970 อ้้างใน ธีีรวุุฒิิ เอกะกุุล, 2543)
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เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย
การวิิจัยั ครั้้�งนี้้ใ� ช้้เครื่่อ� งมืือหลากหลาย ได้้แก่่ แบบสอบถาม เพื่่อ� ศึึกษาบริิบทชุุมชน
ความรู้้�ด้้านสารสนเทศ สัังคม และเศรษฐกิิจชุุมชน จำำ�นวนประชากรที่่�ใช้้ คืือ ครััวเรืือน
ทั้้�งหมดในชุุมชน คััดเลืือกผู้้�ให้้ข้้อมููลหลัักแบบเจาะจง (Purposive  Selection) การ
เก็็บข้้อมููลใช้้วิิธีีให้้กรรมการสััมภาษณ์์หััวหน้้าครอบครััวในแต่่ละครััวเรืือน และใช้้การ
ประชุุมระดมสมอง การสััมภาษณ์์ การสัังเกต และการทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชน เพื่่�อศึึกษา
บริิบทด้้านภููมิิปััญญา โดยผู้้�ให้้ข้้อมููลหลััก คืือ กรรมการชุุมชนที่่�มีีบทบาทสำำ�คััญในการ
รวบรวมองค์์ความรู้้�ที่่�ต้้องการเผยแพร่่และสืืบทอด หน่่วยงานภาครััฐ ผู้้นำ� ำ�และสมาชิิก
ชุุมชน จำำ�นวน 20 คน และเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการจััดทำำ�ระบบสารสนเทศชุุมชน คืือ
ซอฟต์์แวร์์โปรแกรม ประกอบด้้วย Google Site โปรแกรมออนไลน์์แบบ Freeware
สำำ�หรับั สร้้างเว็็บไซต์์ Facebook Page หรืือ Fanpage เป็็นช่่องทางการประชาสััมพันั ธ์์
สิินค้้าและบริิการ และ LINE Official Account เพื่่อ� การติิดต่่อสื่่อ� สารระหว่่างกรรมการ
และสมาชิิก
ผลการศึึกษา
การสำำ�รวจบริิบท และภููมิิปััญญาของชุุมชนบางบััว และชุุมชนหมู่่�บ้้านศิิริชัิ ัย
การรวบรวมข้้อมููลใช้้หลายลัักษณะจากหลายหน่่วยวิิเคราะห์์ ที่่�ประกอบด้้วย
1) ข้้อมููลเชิิงเศรษฐกิิจ และสัังคม ที่่�เก็็บรวบรวมด้้วยแบบสอบถาม ข้้อมููลที่่�ได้้ถููกนำำ�มา
วิิเคราะห์์ด้้วยเทคนิิคการวิิเคราะห์์เชิิงสถิิติเิ ชิิงพรรณนา และเทคนิิคการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา
2) ข้้อมููลเชิิงพื้้�นที่่� จากการสำำ�รวจกายภาพเชิิงพื้้�นที่่� โดยข้้อมููลที่่�ได้้นำำ�มาวิิเคราะห์์ด้้วย
เทคนิิคการวิิเคราะห์์กายภาพ 3) ข้้อมููลภููมิิปััญญารวบรวมจากหน่่วยวิิเคราะห์์เบื้้�องต้้น
คืือ กรรมการชุุมชน ผู้้�รู้้�ในชุุมชน และภููมิิปััญญาที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ของชุุมชน ข้้อมููลที่่�ได้้
นำำ�มาวิิเคราะห์์ด้้วยเทคนิิคการวิิเคราะห์์เนื้้�อหา ร่่วมกัับหน่่วยวิิเคราะห์์ที่่�เป็็นคนรุ่่�น
ปััจจุุบัันในชุุมชน จำำ�นวน 20 คน
บริิบทชุุมชน
ข้้อมููลพื้้�นฐานของชุุมชนแสดงผลแบบสรุุปในรููปภาพที่่� 2 โดยชุุมชนบางบััว ผู้ต้� อบ
แบบสอบถามเป็็นเพศหญิิง ร้้อยละ 66.25 เพศชาย ร้้อยละ 33.75 มีีการศึึกษาระดัับ
ประถมศึึกษา มััธยมศึึกษาตอนต้้น มััธยมศึึกษาตอนปลาย ปวช. และ ปวส./ ปวท./
อนุุปริิญญา ร้้อยละ 44.38 18.75 15.00 8.13 และ 7.50 ตามลำำ�ดัับ อาชีีพ รัับจ้้าง
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ทั่่�วไป พนัักงานเอกชนรายเดืือน ข้้าราชการ ค้้าขาย และว่่างงาน ร้้อยละ 26.88 18.13
11.88 11.25 และ 10.63 ตามลำำ�ดัับ
สมาชิิกในครอบครััว  มีีอายุุ < 15 ปีี 21-30 ปีี 31-40 ปีี ร้้อยละ 17.98 17.19
และ 41.23 ตามลำำ�ดับั สถานะสมาชิิกในครอบครััว ทำำ�งาน เรีียนหนัังสืือ และ ไม่่สามารถ
ดููแลตััวเอง ร้้อยละ 62.26 32.26 และ 5.48 ตามลำำ�ดัับ รายได้้เฉลี่่�ยในครอบครััวต่่อ
เดืือน 15,001–30,000 บาท 5,001–10,000 บาท และ 10,001–15,000 บาท  ร้้อยละ
35.00 19.38 และ 15.63 ตามลำำ�ดัับ รายจ่่ายครอบครััวเฉลี่่�ยต่่อเดืือน 5,001–10,000
บาท 3,001–5,000 บาท และ1,500–3,000 บาท ร้้อยละ 21.38 20.13 และ 19.50
ตามลำำ�ดัับ
ชุุมชนหมู่่�บ้้านศิิริิชััย ผู้้�ตอบแบบสอบถามเป็็น เพศหญิิง ร้้อยละ 53.28 เพศชาย
ร้้อยละ 46.72 มีีการศึึกษาระดัับ ปริิญญาตรีี มััธยมศึึกษาตอนต้้น ปวส./ ปวท./
อนุุปริิญญา ร้้อยละ 37.5 12.50 และ ตามลำำ�ดัับ อาชีีพพนัักงานเอกชนรายเดืือน
พนัักงานเอกชน แม่่บ้้าน/พ่่อบ้้าน ข้้าราชการ และค้้าขาย ร้้อยละ 19.38 16.88 14.38
13.75 ตามลำำ�ดัับ
สมาชิิกในครอบครััว มีีอายุุ 51-60 ปีี 31-40 ปีี 21-30 ปีีและ 41-50 ปีี ร้้อยละ
16.56 14.99 13.51 และ 13.51 ตามลำำ�ดัับ สถานะสมาชิิกในครอบครััว ทำำ�งาน
เรีียนหนัังสืือ และ ไม่่สามารถดููแลตััวเอง ร้้อยละ 79.03 15.32 และ 5.65 ตามลำำ�ดัับ
รายได้้เฉลี่่�ยในครอบครััวต่่อเดืือน 15,001–30,000 บาท  50,001–100,000 บาท  
10,001–15,000 บาท และ 30,001–50,000 บาท ร้้อยละ 19.38 16.88 13.75 และ
13.13 ตามลำำ�ดัับ รายจ่่ายครอบครััวเฉลี่่�ยต่่อเดืือน 15,001–30,000 บาท 10,001–
15,000 บาท และ  > 30,000 บาท ร้้อยละ 35.04 23.36 และ 22.63 ตามลำำ�ดัับ
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รููปภาพที่่� 2 ข้้อมููลพื้้�นฐานชุุมชน
ตารางที่่� 2 แสดงความเข้้าใจด้้านเทคโนโลยีีของชุุมชน โดยครอบครััวผู้้�ตอบ
แบบสอบถามชุุมชนบางบััว มีีความเข้้าใจด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ระดัับมาก มากที่สุ่� ดุ
และปานกลาง ร้้อยละ 41.25 23.13 และ 18.75 ตามลำำ�ดัับ และครอบครััวผู้้�ตอบ
แบบสอบถามชุุมชนหมู่่�บ้้านศิิริิชััย มีีความเข้้าใจด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ  ระดัับมาก
ที่่�สุุด และมาก ร้้อยละ 68.61 และ 27.74 ตามลำำ�ดัับ
ตารางที่่� 2 ความเข้้าใจพื้้�นฐานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของสมาชิิกชุุมชน
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
มากที่่�สุุด (9-10 คะแนน)
มาก (7-8 คะแนน)
ปานกลาง (5-6 คะแนน)
น้้อย (3-4 คะแนน)
น้้อยที่่�สุุด (0-2 คะแนน)

บางบััว (n =160)
จำำ�นวน
ร้้อยละ
73
31.32
66
52.14
03
57.81
72
88.61
0
00.0

ศิิริิชััย (n=137)
จำำ�นวน
ร้้อยละ
49
16.86
83
47.72
3
91.2
2
64.1
0
00.0

ตารางที่่� 3 แสดงผลการประเมิินความพร้้อมในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศใน
ชุุมชน พบว่่า ชุุมชนบางบััวมีีความพร้้อมในระดัับปานกลาง และน้้อย ร้้อยละ 59.38
และ 20.00 ตามลำำ�ดัับ และชุุมชนหมู่่�บ้้านศิิริิชััย มีีความพร้้อมในระดัับมาก และ
ปานกลาง ร้้อยละ 45.26 และ 45.99 ตามลำำ�ดัับ
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ตารางที่่� 3 ความพร้้อมในการใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศ
ความพร้้อมในการใช้้
เทคโนโลยีีสารสนเทศ
มาก (13-16 คะแนน)
ปานกลาง (9-12 คะแนน)
น้้อย (5-8 คะแนน)
น้้อยมาก (0-4 คะแนน)

9

บางบััว (n =160)
จำำ�นวน
ร้้อยละ
25
15.63
95
59.38
32
20.00
8
5.00

ศิิริิชััย (n=137)

จำำ�นวน
62
63
12
0

ร้้อยละ
45.26
45.99
8.76
0.00

บริิบทด้้านการติิดต่่อสื่่�อสาร
การติิดต่่อสื่่อ� สารภายในชุุมชนใช้้ช่่องทางการสื่่อ� สารผ่่านการพููดคุุยและ line เป็็น
ส่่วนใหญ่่ แต่่ด้้วยข้้อจำำ�กััดในการสื่่�อสารผ่่าน Line คืือ เมื่่�อข้้อมููลมีีจำำ�นวนมาก หาก
สมาชิิกต้้องการอ่่านข้้อมููลเดิิม ต้้องย้้อนหลัังกลัับไป ทำำ�ให้้ไม่่สะดวกในการอ่่านข้้อมููลที่่�
ต้้องการจึึงมัักละเลยข้้อความนั้้�นไป กรณีีที่่ต้้� องการระดมสมาชิิกจำำ�นวนมากเพื่่อ� เข้้าร่่วม
กิิจกรรมใด ๆ เช่่น การประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปี ชุ
ี มุ ชนมีีค่่าใช้้จ่่ายใช้้ในการแจกใบปลิิว 
การใช้้รถกระจายเสีียง ปิิดประกาศที่่�เสาในหมู่่�บ้้าน และเดิินแจ้้งข้้อมููลตามบ้้าน ซึ่่�งใน
สถานการณ์์โรคระบาดโควิิด 19 จำำ�เป็็นต้้องงดการเผยแพร่่ข้้อมููลทั้้�งหมดไป นอกจากนี้้�
การประสานงานกัับภาครััฐ ชุุมชนนำำ�ส่ง่ เอกสารด้้วยตนเอง ซึ่ง่� บางครั้้�งอาจต้้องเดิินทาง
ไปหลายครั้้�ง เนื่่�องจากจััดเตรีียมเอกสารไม่่ครบถ้้วน ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่สะดวกและ
สิ้้�นเปลืือง
บริิบทด้้านภููมิิปััญญา
ชุุมชนไม่่ตระหนัักถึึงองค์์ความรู้้�ที่่�เกิิดขึ้้�นภายในชุุมชน เนื่่�องจากความรู้้�ดัังกล่่าว
ถููกรวบรวมอยู่่�ที่่�ผู้้�สููงอายุุบางกลุ่่�มในชุุมชน ซึ่่�งอาจหายไปจากชุุมชนได้้ทุุกเมื่่�อ หากไม่่
ได้้รัับความสนใจจากบุุตร หลาน หรืือผู้้�อื่่�น ซึ่่�งองค์์ความรู้้�เหล่่านี้้�มีีการพััฒนามาหลาย
รุ่่�น จนนัับได้้ว่่าเป็็นภููมิิปััญญาของชุุมชนเมืืองที่่�สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นแหล่่งความรู้้�ให้้กัับ
คนทั้้�งในชุุมชนและนอกชุุมชน เช่่น ความรู้้ด้้� านการประกอบอาชีีพช่่างของชุุมชนบางบััว 
ที่มี่� กี ระบวนการถ่่ายทอดจากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น และ ความรู้้ด้้� านการรำำ�ไม้้พลองของชุุมชนหมู่่�บ้้าน
ศิิริิชััย ที่่�คิิดค้้นท่่ารำำ�ใหม่่ ๆ ขึ้้�นเพื่่�อนำำ�มาแก้้ปััญหาสุุขภาพ ซึ่่�งองค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวถููก
จำำ�กัดั อยู่่�เพีียงคนไม่่กี่่ค� นในชุุมชนไม่่สามารถขยายผลไปในเชิิงเศรษฐกิิจและอาจสููญหาย
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ไปในไม่่กี่่�ปีีข้้างหน้้า แม้้ทั้้�งสองชุุมชนจะมีีความต้้องการในการถ่่ายทอดภููมิิปัญ
ั ญาไปยััง
คนรุ่่�นหลััง แต่่เหตุุผลในการนำำ�ภููมิิปััญญามาสานต่่อของ 2 ชุุมชนต่่างกััน ตรงที่่�ชุุมชน
บางบััวต้้องการใช้้เป็็นฐานหลัักในการสร้้างรายได้้ ส่่วนชุุมชนหมู่่�บ้้านศิิริิชััยต้้องการใช้้
เพื่่อ� แก้้ปััญหาด้้านสุุขภาพให้้ผู้้สูู� งอายุุ ดังั แสดงในตารางที่่� 4 อย่่างไรก็็ตามทั้้�งสองชุุมชน
มีีแนวคิิดเดีียวกัันในการขยายภููมิิปััญญาไปสู่่�ช่่องทางการทำำ�ธุุรกิิจแบบ Online
ตารางที่่� 4 สภาพการณ์์ด้้านภููมิิปััญญาในชุุมชน
ชุุมชน ภููมิิปััญญา
คำำ�อธิิบาย
บางบััว ช่่างชุุมชน ช่่างชุุมชนบางบััว  เกิิดจากสมาชิิกที่่�มีี
อาชีีพช่่างก่่อสร้้างและรวมตััวกััน 15
ชุุมชน เพื่่�อจััดตั้้�งเป็็น “กลุ่่�มธุุรกิิจช่่าง
ชุุมชนบางบััว” ที่่มี� ีฝีีมืือและได้้รัับความ
ไว้้วางใจในการทำำ�งานก่่อสร้้าง และเป็็น
ผู้้ส� ร้้างบ้้านมั่่น� คงจำำ�นวน 229 หน่่วย ใน
ชุุมชนบางบััว
ศิิริชัิ ัย

รำำ�ไม้้พลอง ชุุมชนศิิริชัิ ยั เป็็นชุุมชนหนึ่่�งเดีียวในย่่าน
มััยลาภที่่�มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญการรำำ�ไม้้พลอง
เพื่่�อรัักษาโรคกระดููกสัันหลัังเสื่่�อมในผู้้�
สููงอายุุ ช่่วยให้้ผู้้สูู� งอายุุเปลี่่�ยนทััศนคติิ
ในการรัักษาตััวเองด้้วยการใช้้ยา หรืือ
ผ่่าตััด มาเป็็นการรัักษาอาการด้้วยการ
ออกกำำ�ลัังกาย ทำำ�ให้้ชุุมชนในบริิเวณ
ใกล้้เคีียงต้้องมารำำ� ไม้้พลองร่่ วมกัั บ
ผู้้�สููงอายุุในชุุมชนหมู่่�บ้้าน

เป้้าหมายการใช้้สารสนเทศ
ชุุ ม ชนประสบปัั ญ หาในการหา
ลููกค้้าใหม่่ เนื่่อ� งจากวิิธีีการที่ใ่� ช้้การ
บอกต่่อ ทำำ�ให้้มีีข้้อจำำ�กััดในการ
ขยายกลุ่่�มลููกค้้า จึึ ง ต้้องการ
แนวทางการเผยแพร่่ ชื่่� อ เสีียง
เรื่่�องราวของช่่างชุุมชนบางบััว สู่่�
สาธารณะ เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ต่่อ
บุุคคลภายนอก และสร้้างรายได้้
ชุุมชนมีีผู้สูู้� งวััยที่่มี� ีความสามารถใน
การสอนรำำ�ไม้้พลองอยู่่�หลายคน
จึึงต้้องการเผยแพร่่กิิจกรรมรำำ�ไม้้
พลองที่เ่� หมาะกัับผู้้สูู� งอายุุให้้เป็็นที่่�
แพร่่หลาย และต่่อยอดไปยัังการ
สร้้างช่่องทางการสร้้างรายได้้ให้้
กัับผู้้�สููงอายุุในชุุมชน จึึงต้้องการ
เผยแพร่่ ป ระโยชน์์ ข องกิิ จ กรรม 
และส่่งเสริิมการเข้้าร่่วมรำำ�ไม้้พลอง
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รููปภาพที่่� 3 ภููมิิปััญญาด้้านการก่่อสร้้างของชุุมชนบางบััว

รููปภาพที่่� 4 ภููมิิปััญญาด้้านการรำำ�ไม้้พลองของชุุมชนหมู่่�บ้้านศิิริชัิ ัย

9

การมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบและพััฒนาระบบสารสนเทศชุุมชน
ด้้วยเหตุุดัังกล่่าว การจััดทำำ�ระบบสารสนเทศชุุมชนเพื่่�อส่่งเสริิมชุุมชนให้้เกิิดการ
สืืบทอดองค์์ความรู้้� และเผยแพร่่ข้้อมููลของชุุมชนจึึงเป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็น แต่่การดำำ�เนิินการดััง
กล่่าวไม่่อาจเกิิดความยั่่�งยืืน หากขาดการมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกในชุุมชน การศึึกษาครั้้�ง
นี้้จึ� งึ ใช้้กระบวนการวิิจัยั เชิิงปฏิิบัติั กิ ารแบบมีีส่่วนร่่วม (Participatory Action Research
: PAR) ที่�บูู่ รณาการการวิิจััยเชิิงปฏิิบัติั ิการ และการวิิจััยแบบมีีส่่วนร่่วม ผ่่านการทำำ�งาน
ร่่วมกับั ชุุมชนเพื่่อ� แลกเปลี่่ย� นเรีียนรู้้โ� ดยใช้้กระบวนการทางวิิทยาศาสตร์์ เพื่่อ� หาข้้อสรุุป
ในแนวทางการแก้้ปััญหาของชุุมชน ด้้วยการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างแกนนำำ�ชุุมชนและ
นัักวิิชาการ เพื่่�อ 1) คััดสรรสมาชิิกที่่�มีีความรู้้�พื้้�นฐานด้้านคอมพิิวเตอร์์ในระดัับดีี และมีี
เวลาเพีียงพอในการทำำ�งานด้้านการพััฒนาชุุมชนเข้้ารัับการอบรมด้้านการพััฒนาระบบ
สารสนเทศชุุมชน   2) กำำ�หนดบทบาทของแกนนำำ�ชุุมชนในการสร้้างความเข้้าใจกัับ
สมาชิิกในความจำำ�เป็็นของระบบสารสนเทศต่่อการใช้้ชีีวิิตในชุุมชนทั้้�งในช่่วงการแพร่่
ระบาดของโควิิด 19 และในอนาคต 3) คััดสรรสมาชิิกที่่�จะเป็็นผู้้�รวบรวมองค์์ความรู้้�ที่่�
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เป็็นประโยชน์์สำ�หรั
ำ ับชุุมชน เพื่่�อนำำ�สาระที่่�ได้้มาพััฒนาต่่อเป็็นเนื้้�อหาสำำ�หรัับนำำ�ไปเผย
แพร่่ทั้้�งภายในและภายนอกชุุมชนผ่่านเทคโนโลยีีที่่�เหมาะสมกัับชีีวิิตประจำำ�วัันของคน
รุ่่�นใหม่่ ใ นชุุ ม ชน ซึ่่� ง การปฏิิ บัั ติิ ก ารแทรกแซงนี้้�  ชุุ ม ชนได้้รัั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลง และมีีส่่วนร่่วมในทุุกขั้้�นตอนของการวิิจััยตั้้�งแต่่การออกแบบ การดำำ�เนิิน
งานและการรวบรวมข้้อมููลสู่่�การวิิเคราะห์์ โดยผลลััพธ์์เพิ่่�มเติิม คืือ การเรีียนรู้้ร่� ่วมกััน
ระหว่่างนัักวิิชาการและชุุมชนเพื่่อ� บรรลุุความเข้้าใจในการนำำ�สารสนเทศมาใช้้กัับภารกิิจ
ของชุุมชน และการผสมผสานวิิธีีติดิ ต่่อสื่่อ� สารของชุุมชนจากแบบเดิินตามบ้้านเป็็นแบบ
ผสมผสานระหว่่างวิิธีีการเดิิมและวิิธีีดิิจิิทััล ทำำ�ให้้ชุุมชนเข้้าใจแนวทางการประยุุกต์์ใช้้
สารสนเทศ มีีความรู้้�ในการพััฒนาช่่องทางการสื่่�อสารในยุุคดิจิิ ิทััล และเห็็นผลสำำ�เร็็จใน
การพััฒนางานด้้านการสื่่�อสารในชุุมชน ระหว่่างชุุมชน และองค์์กรภายนอก ทั้้�งยััง
สามารถขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ของชุุมชน เพื่่�อต่่อยอดไปสู่่�ธุุรกิิจ 
ดัังโครงสร้้างระบบสารสนเทศชุุมชน ในรููปภาพที่่� 5

9
รููปภาพที่่� 5 โครงสร้้างระบบสารสนเทศชุุมชนเมืือง เขตบางเขน
โดยระบบสารสนเทศที่่�ออกแบบ ประกอบด้้วย
1. Website เพื่่�อเผยแพร่่ประวััติิชุุมชน ข้้อมููลกิิจกรรมชุุมชน ข่่าวสารที่่�เป็็น
ประโยชน์์ ภููมิิปััญญา องค์์ความรู้้� และช่่องทางการติิดต่่อกรรมการชุุมชนในกรณีีที่่�
ต้้องการความช่่วยเหลืือหรืือเร่่งด่่วน
2. Line OA เพื่่อ� รองรัับการส่่งข้้อมููลข่่าวสารจากกรรมการไปยัังสมาชิิก แบบ oneway
เพื่่�อแก้้ปััญหาการใช้้  Line กลุ่่�มส่่งข้้อมููลข่่าวสารให้้กัับสมาชิิกที่่�เมื่่�อมีีการโต้้ตอบกััน
มากขึ้้�น ข้้อมููลสำำ�คััญจะหายไปทำำ�ให้้ต้้องคอยส่่งซ้ำำ�� เป็็นภาระแก่่กรรมการชุุมชน
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3. Facebook Fanpage เพื่่�อนำำ�เสนอสิินค้้าเด่่นในชุุมชน และเป็็นช่่องทางการ
ทำำ�ตลาดแบบ Online สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์ชุุมชนที่่�มีีทั้้�งในปััจจุบัุ ันและอนาคต
กระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน เริ่่�มด้้วยการรวบรวมความต้้องการ
ของชุุมชนเกี่่�ยวกัับข้้อมููลสารสนเทศที่่�ต้้องการ อบรมแนวคิิดการออกแบบระบบ
สารสนเทศให้้ความรู้้�ในการออกแบบและพััฒนาระบบสารสนเทศชุุมชนต่่อเนื่่�องไปยััง
การให้้ความรู้้�ด้้านการบำำ�รุุงรัักษาระบบสารสนเทศ  เพื่่�อให้้สมาชิิกสามารถใช้้เครื่่�องมืือ
แบบ Open Source ที่่เ� หมาะสมต่่อการนำำ�ไปใช้้ในชุุมชน เป็็นต้้นว่่ารองรัับความต้้องการ
แก้้ไขได้้ง่่าย ช่่วยให้้ชุุมชนสามารถสร้้างและปรัับปรุุงระบบได้้รวดเร็็ว และมีรี ะบบสำำ�รอง
ข้้อมููลที่�ดีี่ บน Cloud ทำำ�ให้้เข้้าถึึงเครื่่อ� งแม่่ข่า่ ยที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ ลดค่่าใช้้จ่่ายการลงทุุน
ด้้านซอฟต์์แวร์์ ฮาร์์ดแวร์์ ตลอดจนไม่่มีภี าระผููกพัันด้้านการบำำ�รุุงรัักษาทั้้�งปััจจุุบัันและ
อนาคต

9
รููปภาพที่่� 6 เว็็บไซต์์ชุุมชน
ความสำำ�เร็็จของการมีีส่่วนร่่วมในการออกแบบและพััฒนาระบบสารสนเทศชุุมชน
เมืือง สะท้้อนให้้เห็็นจากกิิจกรรมของชุุมชนที่แ่� สดงการมีีส่่วนร่่วมเชิิงประจัักษ์์ใน 4 ด้้าน
คืือ 1) ด้้านการมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ (Decision Making) เช่่น การคััดเลืือกเนื้้�อหา
(Content) ที่�จ่ ะมาเผยแพร่่ การกำำ�หนดช่่องทางการสื่่�อสารในชุุมชน 2) ด้้านการมีีส่่วน
ร่่วมในการดำำ�เนิินงาน (Implementation) เช่่น การเข้้าร่่วมการอบรม การประชุุม และ
การร่่วมพัฒ
ั นาระบบสารสนเทศ 3) ด้้านการมีีส่่วนร่่วมในการรัับผลประโยชน์์ (Benefits)
เช่่น การนำำ�สารสนเทศไปใช้้  การประสานงานกัับชุุมชนและภาครััฐเพื่่�อเผยแพร่่
ภููมิิปััญญาของชุุมชน และ 4) ด้้านการมีีส่่วนร่่วมในการประเมิินผล (Evaluation) เช่่น
การประชุุมสมาชิิกเพื่่�อรัับฟัังความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับระบบ และนำำ�เสนอแนวทางการ
ปรัับปรุุง
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สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
การศึึกษาบริิบทและสภาพการณ์์ของภููมิิปััญญาในชุุมชนบางบััว  และชุุมชน
หมู่่�บ้้านศิิริิชััย เขตบางเขน ใช้้กระบวนการคััดเลืือกชุุมชนเมืืองที่่�มีีบริิบทสอดคล้้องกัับ
แนวคิิด สนธยา พลศรีี (2002) และ กาญจนา แก้้วเทพ (2548) ใช้้กระบวนการวิิจััย
แบบผสมผสานตามแนวทางการสำำ�รวจที่่�ค้้นหาองค์์ความรู้้�/ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น ของ
ชุุมชนปกาเกอะญอ บ้้านแม่่กองคา ที่่�หาแนวทางเพิ่่�มมููลค่่าภููมิิปััญญาชุุมชนให้้กลาย
เป็็นสิินค้้าชุุมชน (วนิิดา นาคีีสัังข์์, 2559) ผ่่านกระบวนการพััฒนาตามแนวทางการสนอง
ความต้้องการของผู้้ค� นในระดัับที่่�พอเพีียงตามลำำ�ดัับขั้้�น โดยเมื่่�อชุุมชนมีีความพอเพีียง
ด้้านความต้้องการพื้้�นฐานระดัับเบื้้�องต้้น คืือ ที่่�อยู่่�อาศััย ความต้้องการต่่อมา คืือ การ
สร้้างสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�นในสัังคมที่่�นำำ�มาซึ่่�งการให้้ความสำำ�คััญกัับความรู้้�ที่่�เกิิดจากการนำำ�
ภููมิิปััญญาที่่�ได้้จากการเรีียนรู้้�ร่่วมกัันมาใช้้ในการพััฒนาชุุมชน และสืืบทอด เพื่่�อสร้้าง
ความพอเพีียงในระดัับต่่อไป (จัักรสิิน น้้อยไร่่ภููมิิ, 2551)
กระบวนการที่่ใ� ช้้ในการออกแบบและพััฒนาระบบสารสนเทศชุุมชนเมืือง ใช้้การ
ผสมผสานแนวทางการพััฒนาสารสนเทศต้้นแบบของสำำ�นัักงานพััฒนาชุุมชนอำำ�เภอ
พนมทวน (สวท. กระทรวงมหาดไทย, 2561) และ Center for Community Development
Solutions (2012) โดยใช้้แนวคิิดว่่า การพััฒนาชุุมชนให้้เกิิดยั่่�งยืืน ต้้องเริ่่�มจากการที่่�
ชุุมชน “เข้้าใจในตนเอง” คืือ การมีีข้้อมููล สารสนเทศ  และความรู้้�ที่่�ชุุมชนสามารถ
เข้้าถึึงเพื่่�อเข้้าใจความจริิงของปััญหาในชุุมชน อัันจะนำำ�ไปสู่่�การแก้้ปััญหาและพััฒนา
ชุุมชนได้้อย่่างยั่่�งยืืน อย่่างสอดคล้้องกัับ “ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง” ของพระบาท
สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว และกระแสพระราชดำำ�รััส “เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา” ซึ่่�งการพััฒนา
ระบบสารสนเทศชุุมชนเมืืองในหลายทศวรรษที่่�ผ่่านมาเป็็นเรื่่�องยากลำำ�บาก ด้้วย
ข้้อจำำ�กััดในการเข้้าถึึงเครื่่�องมืือและอิินเตอร์์เน็็ต แต่่ในปััจจุุบัันที่่�ความแพร่่หลายของ
คอมพิิวเตอร์์ โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่� และอิินเตอร์์เน็็ตครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ในกรุุงเทพฯ การ
เข้้าถึึงและใช้้งานเครื่่อ� งมืือสารสนเทศและระบบเครืือข่่ายจึึงเป็็นเรื่่อ� งง่่าย ทำำ�ให้้มีีความ
เป็็นไปได้้สููงในการปรัับวิิธีีทำำ�งานของชุุมชนไปสู่่�ดิิจิิทััล (Digital) ด้้วยกระบวนการนำำ�
ข้้อมููลพื้้� น ฐาน ข้้อมููลทางสถิิ ติิ และภููมิิ ปัั ญ ญาของชุุ ม ชนมาเผยแพร่่ เพื่่� อ การ
ประชาสััมพันั ธ์์ให้้กัับเครืือข่่ายและผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีียผ่่านเว็็บไซต์์ และเฟสบุ๊๊�ค เพื่่อ� สร้้าง
การมีีส่่วนร่่วมในการทำำ�งานเพื่่�อพััฒนาชุุมชนให้้สมาชิิกปลููกฝัังความตระหนัักถึึง
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ภููมิิปััญญาที่่�สะท้้อน อััตลัักษณ์์ชุุมชนนำำ�ไปสู่่�การเผยแพร่่และสืืบทอด รวมถึึงการนำำ�
เครื่่อ� งมืือสื่่อ� สารที่ใ่� ช้้สะดวกและสมาชิิกมีีความคุ้้�นเคย เช่่น Line มาปรัับเป็็นการสื่่อ� สาร
ด้้วย LineOA ระหว่่างกรรมการและสมาชิิกเพื่่อ� แก้้ปััญหาการแสดงข้้อมููลโต้้ตอบที่ม่� าก
เกิินไปจนยากต่่อการติิดตามข้้อมููลข่่าวสารที่่�ต้้องการของสมาชิิก
ผลการศึึกษา พบว่่า การนำำ�เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในชุุมชนหมู่่�บ้้านศิิริิชััย
ประสบความสำำ�เร็็จในระดัับดีีมาก เนื่่อ� งจากสมาชิิกชุุมชนส่่วนใหญ่่มีกี ารศึึกษาในระดัับ
ปานกลาง-สููง มีีระดัับเศรษฐกิิจครอบครััวในระดัับปานกลาง-สููง มีีที่่�พัักอาศััยและ
สิ่่�งแวดล้้อมที่�ดีี ชุ
่ มุ ชนมีีความรู้้ด้้� านเทคโนโลยีีสารสนเทศในระดัับปานกลาง เป็็นปััจจััย
เอื้้� อที่่� ส่่งเสริิ ม ให้้สมาชิิก ชุุม ชนมีีความพร้้อมในการทำำ�กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ออกแบบและพััฒนาระบบสารสนเทศชุุมชนเมืืองได้้อย่่างมีีคุุณภาพ  สอดคล้้องกัับ
“ทฤษฎีีความต้้องการขั้้�นพื้้�นฐานของมนุุษย์์” (จัักรสิิน น้้อยไร่่ภููมิ,ิ 2551) ส่่วนการนำำ�
เทคโนโลยีีสารสนเทศมาใช้้ในชุุมชนบางบััวประสบความสำำ�เร็็จในระดัับปานกลาง จาก
ปััจจััยความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านเศรษฐกิิจและการศึึกษาสอดคล้้องกัับแนวคิิด (กาญจนา
แก้้วเทพ, 2563) เนื่่�องจากเศรษฐกิิจของครอบครััวในชุุมชนอยู่่�ในระดัับต่ำำ��-ปานกลาง
สมาชิิกส่่วนใหญ่่มีกี ารศึึกษาระดัับปานกลาง สะท้้อนให้้เห็็นว่่าความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านการ
ศึึกษา ทำำ�ให้้เกิิดความเหลื่่อ� มล้ำำ��ด้้านเศรษฐกิิจอันั นำำ�ไปสู่่�ปััญหาหลัักของความเหลื่่อ� มล้ำำ��
ทางสัังคม และแม้้ทุุกภาคส่่วนจะตระหนัักว่่าความเหลื่่อ� มล้ำำ��เป็็นประเด็็นที่่อ� ยู่่�คู่่�กับั สัังคม
ไทยมายาวนาน และให้้ความสำำ�คััญกัับการลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ด้้านเศรษฐกิิจให้้กัับ
ประชาชน แต่่มัักลืืมไปว่่าสาเหตุุหลัักของความเหลื่่�อมล้ำำ��อื่่�น ๆ ที่่�แท้้จริิงมาจากความ
เหลื่่�อมล้ำำ�ด้้
� านการศึึกษานั่่�นเอง
กล่่าวได้้ว่่า ระบบสารสนเทศชุุมชนเป็็นเครื่่อ� งมืือที่่มี� ปี ระสิิทธิิผลและปลอดภััยใน
การป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโควิิด 19 ที่่มี� ีความยืืดเยื้้อ� ยาวนาน ทั้้�งยัังทำำ�ให้้การสื่่อ� สาร
ภายใน และระหว่่างชุุมชนของบางบััว และชุุมชนหมู่่�บ้้านศิิริิชััยมีีความสะดวก รวดเร็็ว 
และประหยััด สอดคล้้องกัับบริิบทการใช้้ชีีวิิตของสมาชิิกชุุมชนในยุุคปััจจุุบััน ที่่�ใช้้
โทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�เพื่่�อเข้้าถึึงบริิการต่่าง ๆ มากมาย และยัังเหมาะสมต่่อการนำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้ในภารกิิจของชุุมชนไม่่ว่่าเพื่่�อการติิดต่่อสื่่�อสาร การติิดตามข้้อมููลข่่าวสารที่่�
สำำ�คััญ ตลอดจนการเผยแพร่่ภููมิปัิ ัญญาเพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาต่่อยอดและสืืบทอดไปยััง
รุ่่�นต่่อไป
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ข้อเสนอแนะ
	ข้้อเสนอแนะต่่อชุุมชน
1. ทีีมวิิ จัั ย ชุุ ม ชนควรจัั ด สรรทีีมพัั ฒ นาสารสนเทศและทีีมจัั ด เตรีียมเนื้้� อ หา
(content) สำำ�หรัับการเผยแพร่่ สำ�ำ รองอีีก 1 ชุุด ที่่�มีีเวลาและมีีความสามารถในการ
เรีียนรู้้แ� ละจััดให้้มีกี ระบวนการถ่่ายโอนองค์์ความรู้้จ� ากผู้้ที่� ผ่่� า่ นการอบรมเพื่่อ� ให้้การการ
พััฒนาปรัับปรุุงระบบและเนื้้�อหาของระบบสารสนเทศชุุมชนเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
อัันจะนำำ�ไปสู่่�ความยั่่�งยืืนในการใช้้
2. ให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างจริิงจัังกัับการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกชุุมชนในการ
รัับรู้้ข้้� อมููลข่่าวสาร เข้้าใจบริิบท อััตลัักษณ์์ รวมถึึงองค์์ความรู้้ข� องชุุมชน เพื่่อ� ให้้สามารถ
นำำ�องค์์ความรู้้ที่� เ่� กิิดในชุุมชนไปใช้้ในการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของสมาชิิกชุุมชน ทั้้�งในด้้าน
เศรษฐกิิจ และสุุขภาพ
3. ทีีมวิิจััยชุุมชนควรขัับเคลื่่�อนให้้ระบบสารสนเทศชุุมชนเป็็นเครื่่�องมืือในการ
สร้้างความเข้้าใจกัับสมาชิิกในชุุมชน เป็็นแหล่่งรวบรวมเผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสารของชุุมชน
และเป็็นช่่องทางการสร้้างธุุรกิิจ Online ชื่่�อเสีียง หรืือ เอกลัักษณ์์ของชุุมชน
	ข้้อเสนอแนะสำำ�หรัับการวิิจััยครั้้�งต่่อไป
1. ศึึกษาปััจจััยที่ส่่� ง่ ผลต่่อการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมของสมาชิิกในชุุมชนที่่ส� อดคล้้อง
กัับบริิบทของชุุมชน
2. ประสานงานกัับภาครััฐในการนำำ�ภููมิิปััญญาชุุมชนเข้้าสู่่�กระบวนการรัับรอง
มาตรฐานเพื่่�อการสร้้างรายได้้และชื่่�อเสีียงให้้ชุุมชน
3. นำำ�ผลการวิิจััยไปประยุุกต์์ใช้้เป็็นแนวทางการทำำ�วิิจััยเชิิงพััฒนาและทดลอง
ระบบสารสนเทศเพื่่�อใช้้เป็็นแหล่่งอ้้างอิิงค้้นคว้้าของนัักวิิจััยรุ่่�นต่่อไป
เอกสารอ้้างอิิง
กาญจนา แก้้วทอง กััลยาณีี ทองเลี่่ย� มนาค จัันทิิรา ภููมา ภััทรวิิทย์ สุ
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