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บทคัดย่อ
กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 2) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 3) ทดลองและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรบริกำร
สำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำมควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศกับ
กลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 385 คน กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) กับผู้เกี่ยวข้อง 20 คน เพื่อ
พัฒนำยุทธศำสตร์โดยใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis แบบประเมินควำมเหมำะสมและ
ควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์จำกผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 6 คน แบบประเมินกำรจัดนิทรรศกำร
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นจำกผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 5 คน แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นจำนวน 150 คน และแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน
160 คน ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยำย ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน
ผลกำรวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลกำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่น พบว่ำ
สภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรมำกที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้ำนแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร 2) ด้ำนผักพื้นบ้ำนอำหำรท้องถิ่น และ 3) ด้ำนคติและควำมเชื่อ ส่วนควำมต้องกำรจำเป็น
น้อยที่สุด คือ ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2. ผลกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ได้วิสัยทัศน์ คือ แหล่งบริกำร
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นเมืองเลย มี 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ได้แก่ 1) กำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น 2) กำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรสำรสนเทศทำงกำร
ศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น 3) กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น 4) กำรเผยแพร่
และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ และกำรประเมินควำมควำมเหมำะสมและ
ควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์ในภำพรวม พบว่ำ ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ( X = 4.74,
SD = 0.53) และควำมเป็นไปได้อยู่ในระดับมำก ( X = 4.30, SD = 0.60)
3. ผลกำรทดลองและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย พบว่ำ ระดับกำรประเมินต่อ
กำรจัดกำรนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นในภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ดีมำก ( X = 4.74, SD = 0.36) กำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรเว็บไซด์สำรสนเทศทำง
กำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ( X = 4.46, SD = 0.52) และผู้ใช้บริกำร
มีควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นโดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก
( X = 4.31, SD = 0.62)
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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 385
informants. There were 20 stakeholders attending workshop to create the strategies
using SWOT analysis after that 6 experts to evaluate the feasibility of the strategies.
Experiments and evaluation regarding IT local wisdom exhibition using 5 experts,
website satisfaction using 150 persons, and target group satisfaction using 160
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 service needs of the educational
information services for local services. The three most service 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 development found vision as “Educational
Information Center of Loei Province” and four strategic issues: 1) the development of
information systems in education, local wisdom 2) education for information
management 3) information literacy in local wisdom 4) Transfer of educational
information to wisdom. And evaluation of the feasibility of the four strategic issues
were found the appropriateness was at the highest ( X = 4.74, SD = 0.53) and the
possibility was at a high level ( X = 4.30, SD = 0.60).
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 ( X = 4.74,
SD = 0.36); the website satisfaction was at a high level ( X = 4.46, SD = 0.52); target
group satisfaction was at a high level ( X = 4.31, SD = 0.62).
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Educational Information Service for Local Wisdom.
บทนา
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้พัฒนำอย่ำงรวดเร็วทั้งทำงด้ำนคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสำรโทรคมนำคม และอินเทอร์เน็ต ก่อให้เกิดโลกยุคสำรสนเทศเป็นสังคมไร้พรมแดน
กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้กระทำได้ง่ำย เทคโนโลยีแพร่กระจำยอย่ำงกว้ำงขวำง โดยไม่มี
ข้อจำกัดด้ำนเวลำ มีนวัตกรรมและตลำดแรงงำนใหม่ ๆ ที่มีมูลค่ำเพิ่มและมูลค่ำสูงบนพื้นฐำนของ
นวัตกรรมทรัพยำกรมนุษย์ โครงสร้ำงพื้นฐำนและอุตสำหกรรมสำรสนเทศ ดังที่ระบุไว้ในนโยบำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศของไทย (IT 2020) โครงสร้ำงพืน้ ฐำนกำรเรียนรู้ของอุดมศึกษำเป็นทั้งหัวใจและ
ปัจจัยสำคัญของอุดมศึกษำ ครอบคลุมทั้งโครงสร้ำงเชิงสำรัตถะและโครงสร้ำงทำงกำยภำพที่สำคัญ
4 ประกำรได้แก่ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2551, หน้ำ 9) และจำกผลกำรจัด
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ กำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรได้มีกำรจัดตั้งกองทุน
เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกำรผลิต วิจัย และพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ โดยมีหน้ำที่ 3 เรื่อง คือ 1) กำรส่งเสริมพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำแห่งชำติ
(National Education Network) เพื่อพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำไปยังสถำนศึกษำทั่วประเทศ และนำนำชำติ 2) ศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
(National Education Information System) เป็นศูนย์กลำงจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ
และ 3) ส่งเสริมศูนย์กำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Learning Center) เพื่อเป็นศูนย์กลำงจัดเก็บ
เชื่อมโยงข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ (สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ, 2556, หน้ำ 8)

พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มำตรำ 7 ให้มหำวิทยำลัยเป็น
สถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่เสริมสร้ำงพลังปัญญำของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังกำรเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญำของท้องถิ่น สร้ำงสรรค์ศิลปวิทยำ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนของ
ปวงชน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำร กำรบำรุงรักษำ กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง
ทำกำรสอน วิจัย ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ำยทอด และพัฒนำเทคโนโลยี ทะนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐำนะครู (สำนักงำนเลขำนุกำรสถำบันรำชภัฏ, 2547,
หน้ำ 2) และมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยเป็นสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มี
ควำมรู้คู่คุณธรรม สำนึกในควำมเป็นไทย มีควำมรู้และผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนำงำนวิจัยที่มีคุณภำพ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู และยึดหลักกำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย กองนโยบำยและแผน, 2557, หน้ำ 1) ซึ่งมีประเด็น
ยุทธศำสตร์ อยู่ 6 ด้ำน คือ 1) กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 2) กำรผลิตและพัฒนำครูอย่ำงมี
คุณภำพ 3) กำรพัฒนำงำนวิจัย 4) กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นและภูมิภำค 5) กำรทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 6) กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ (มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เลย, 2557, หน้ำ 3)
จำกปัญหำดังกล่ำวเป็นปัญหำของท้องถิ่นที่ยังขำดผู้รับผิดชอบโดยตรง และขำดกำรดูแล
รักษำ ถ่ำยทอด จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งทีมวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำ
เพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย เพื่อกำรศึกษำสภำพและแนวทำงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีพื้นบ้ำนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพของ
คนในท้องถิ่น รวมถึงกำรจัดกำร กำรผลิต กำรส่งเสริมกำรใช้บริกำร กำรเผยแพร่ กำรพัฒนำ และ
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน (สำนักงำนเลขำนุกำร
สถำบันรำชภัฏ, 2547, หน้ำ 3) กำรบริกำรวิชำกำรให้ท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรดำรงชีวิตที่ดี ซึ่งจะ
ส่งผลกำรพัฒนำไปสู่สังคมและประเทศชำติ จำกกำรมุ่งมั่นในกำรพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนและ
สถำบันท้องถิ่นมีควำมผูกพันใกล้ชิดกัน มุ่งเน้นกำรบูรณำกำรวิชำกำรกับภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อ
ควำมเข้มแข็งของชุมชนอย่ำงยั่งยืน กำรพัฒนำศักยภำพกำรพึ่งพำตนเอง รวมถึงกำรถ่ำยทอดควำมรู้
และเทคโนโลยีสู่ชุมชน (มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย, 2555, หน้ำ 63) จึงควรมีกำรศึกษำและพัฒนำ
ยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิผลเพื่อควำมยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
2. เพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปํญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย

3. เพื่อทดลองและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กำรวิจัย เรื่องกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย เป็นกำรวิจัยและพัฒนำ
(R&D) ที่ผสมผสำนระหว่ำงกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative research) และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ
(Qualitative research) ซึ่งมีขั้นตอนในกำรดำเนินกำรวิจัยเป็นระยะ มีทั้งหมด 3 ระยะ (Phases)
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพและความต้องการการบริการสารสนเทศทางการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมปิ ัญญำ
ท้องถิ่น ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย
ประชำกรในกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ กำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำร
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จำกกลุ่มประชำกรที่ใช้บริกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของจังหวัด
เลย ได้แก่ นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จำนวน 9,224 คน (ระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำร
กำรศึกษำ, 2561) โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำง 385 คน (Yamane, 1973)
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
กำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
โดยใช้แบบสอบถำมสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
มีข้อควำมให้ตอบข้อมูล 2 ชุด หรือกำรตอบสนองคู่ (Dual-response format ) ซึ่งเป็นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (rating scale) 5 ระดับ (ประยูร อำษำนำม, 2544, หน้ำ 180)
3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร
ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำไว้ดังนี้
3.1 ตัวแปรต้น เป็นข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ชั้นปี สังกัดคณะ
3.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) ด้ำนภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่น 2) ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3) ด้ำนผักพื้นบ้ำนอำหำรท้องถิ่น 4) ด้ำนแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 5) ด้ำนศิลปหัตถกรรม
6) ด้ำนเกษตรกรรม 7) ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ 8) ด้ำนคติและควำมเชื่อ (อริญชัย หำมณี, 2560,
หน้ำ 182)
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
เชิงปริมำณ วิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นฐำน จำกแบบสอบถำมสภำพและควำมต้องกำร
กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย โดยใช้สถิติกำรแจกแจงควำมถี่ร้อยละ (Percent) ค่ำเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD) และกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรจำเป็น (PNI modified )

ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปัญญสท้องถิ่น
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นขั้นตอนกำรพัฒนำ
และกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ยุทธศำสตร์
1. ขอบเขตด้ำนกลุ่มเป้ำหมำย ประชำกรในกำรวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
1.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Workshop) เพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์ใช้
กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 20 คน ได้แก่ ตัวแทนอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จำนวน 10 คน และ
ตัวแทนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน 10 คน
1.2 กำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์ จำกผู้เชี่ยวชำญ
กลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 6 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนยุทธศำสตร์ จำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนสำรสนเทศ จำนวน 3 คน
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
2.1 จำกแนวคิดควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
จำกระยะที่ 1 ได้แก่ ข้อมูลสภำพทั่วไปและควำมต้องกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ กำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Workshop) โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อพัฒนำยุทธศำสตร์
กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
2.2 กำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เลย
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
3.1 เชิงปริมำณ วิเครำะห์ข้อมูล จำกแบบประเมินผลควำมเหมำะสมและควำมเป็นไป
ได้ของยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ซึ่งใช้เกณฑ์กำรประเมินประกอบด้วยแบบมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอำด, 2545, หน้ำ 103)
3.2 เชิงคุณภำพ วิเครำะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหำ (Content analysis) จำกกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม (Workshop) โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เขียนสรุปเป็นควำมเรียงตำม
หลักวิชำกำรยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
ระยะที่ 3 การทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์การบริการสารสนเทศทางการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็น
ขั้นตอนกำรทดดลองใช้และประเมินยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนประชำกร และกลุ่มเป้ำหมำย
1.1 ประชำกรในกำรประเมินกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ในศูนย์วิทยบริกำร (ห้องสมุด) โดยใช้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสำรสนเทศ จำนวน 5 คน

1.2 ประชำกรผู้ใช้บริกำรเว็บไซต์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น ในช่วง
เดือนมิถุนำยน ถึง สิงหำคม 2561 จำนวน 150 คน
1.3 ประชำกรผู้ใช้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น ใช้กลุ่มเป้ำหมำย
กับนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จำนวน 4 ชั้นปี ได้แก่ 1) ชั้นปีที่1 2) ชั้นปีที 2 3) ชั้นปีที่ 3
4) ชั้นปีที่ 4 กำรประเมินควำมพึงพอใจโดยผู้ใช้บริกำรกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย จำนวน 160 คน
2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
2.1 โครงกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น ทั้ง 8 ด้ำน
ได้แก่ 1) ด้ำนภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่น 2) ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3) ด้ำนผักพื้นบ้ำน
อำหำรท้องถิ่น 4) ด้ำนแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 5) ด้ำนศิลปหัตถกรรม 6) ด้ำนเกษตรกรรม
7) ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ 8) ด้ำนคติและควำมเชื่อ
2.2 โครงกำรจัดทำเว็บไซต์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น ประเมินทำง
ออนไลน์ โดยใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจในขอบเนื้อหำ 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนกำรออกแบบเว็บไซต์
2) ด้ำนเนื้อหำสำรสนเทศ
2.3 โครงกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น กับนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 4 ชั้นปี ซึ่งใช้แบบประเมินควำมพึงพอใจในเนื้อหำ 4 ด้ำน ได้แก่
1) ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ 2) ด้ำนเนื้อหำสำรสนเทศ 3) ด้ำนกำรนำเสนอ 4) ด้ำนกำรนำไปใช้
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบประเมินกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรเว็บไซต์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
และแบบประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ซึ่งใช้เกณฑ์กำรประเมินประกอบด้วย
แบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้สถิติด้วยค่ำร้อยละ (Percent) ค่ำเฉลี่ย
( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD)
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะและการนาไปใช้ประโยชน์
สรุปผล
1. ผลกำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ผลกำรศึกษำสภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
จำกข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำมจำนวน 385 คน ซึ่งเป็นเพศหญิง 267 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 และ
เพศชำย 118 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำปีที่ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 31.2 ส่วนใหญ่ และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำคณะครุศำสตร์คิดเป็นร้อยละ 55.1
1.1 สภำพทั่วไปของกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยสภำพ
ที่เป็นจริงของกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปำนกลำงที่ ( X = 3.01, SD = 0.92) ส่วนสภำพที่คำดหวังของกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่ ( X = 4.50, SD = 0.71)

1.2 สภำพและควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำเพื่อบริกำรท้องถิ่น
ซึ่งมี 8 ด้ำน และเรียงลำดับจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้ ควำมต้องกำรจำเป็นอันดับที่ 1 คือ ด้ำนแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร อันดับที่ 2 คือ ด้ำนผักพื้นบ้ำนอำหำรท้องถิ่น อันดับที่ 3 คือ ด้ำนคติและ
ควำมเชื่อ อันดับที่ 4 คือ ด้ำนศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น อันดับที่ 5 คือ ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้
อันดับที่ 6 คือ ด้ำนภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่น อันดับที่ 7 คือ ด้ำนเกษตรกรรม และอันดับที่ 8 คือ
ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
2. ผลกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ได้นำผลของกำรศึกษำสภำพ
และควำมต้องกำรกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น มำประกอบกำรพิจำรณำ
กำรพัฒนำยุทธศำสตร์ และได้ยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย และผลกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์ ดังนี้
2.1 ผลกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
วิสัยทัศน์ (Vision)
แหล่งบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นเมืองเลย
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อบริกำรท้องถิ่น
2. บริหำรจัดกำรและบริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
3. บริกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป้าประสงค์ (Goals)
1. เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษำและจัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำแก่ท้องถิ่น
3. เพื่อให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
4. เพื่อเผยแพร่และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
เป้าหมายหลัก (Goals)
เป็นแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของจังหวัดเลย
ตัวชี้วัดที่สาคัญ
1. มีระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
2. มีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่ำงน้อยปีละ 10 เรื่อง
3. บริกำรเผยแพร่และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์: ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเผยแพร่และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น

2.2 ผลกำรประเมินควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ของยุทธศำสตร์กำรบริกำร
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย พบว่ำ มีควำมเหมำะสมและควำมเป็นไปได้ในภำพรวมทั้ง 4 ยุทธศำสตร์
เฉลี่ยอยู่ในระดับมำกที่สุด ( X = 4.74, SD = 0.53) และมีระดับควำมเป็นไปได้เฉลี่ยอยู่ในระดับ
มำกทีส่ ุด ( X = 4.30, SD = 0.60)
3. ผลกำรทดลองและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย ซึ่งได้
ทำกำรทดลองยุทธศำสตร์โดยกำรดำเนินโครงกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในศูนย์วิทยบริกำร (ห้องสมุด) โครงกำรจัดทำเว็บไซต์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น
3.1 ผลกำรประเมินกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
พบว่ำ มีระดับกำรประเมินกำรจัดนิทรรศกำรโดยภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก ( X = 4.74,
SD = 0.36) และเมื่อพิจำรณำรำยข้อที่มีระดับกำรประเมินมำกสุด คือ ด้ำนกำรนำเสนอตอบคำถำม
และด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ อยู่ในระดับดีมำก ( X = 5.00, SD = 0.00) รองลงมำได้แก่ ด้ำนเนื้อหำ
เกี่ยวกับสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ อยู่ระดับดีมำก ( X = 4.80, SD = 0.44) ส่วนข้อที่มีระดับ
กำรประเมินต่ำสุด คือ ควำมคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ใช้ อยู่ระดับดีมำก ( X = 4.60, SD = 0.54)
3.2 ผลกำรประเมินผู้ใช้บริกำรเว็บไซด์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
พบว่ำ มีระดับควำมพึงพอใจภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ( X = 4.46, SD = 0.52) และเมื่อพิจำรณำ
รำยข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด คือ ควำมสะดวก ชัดเจนในกำรสืบค้นข้อมูล อยู่ในระดับ
มำกที่สุด ( X = 4.59, SD = 0.55) รองลงมำคือควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล อยู่ในระดับมำกที่สุด
( X = 4.48, SD = 0.51) ส่วนข้อที่มีระดับควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ควำมน่ำสนใจ (สี อักษร
ภำพประกอบ) อยู่ระดับมำก ( X = 4.33, SD = 0.57)
3.3 ผลของกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำร
มีควำมพึงพอใจกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยโดยภำพรวม อยู่ในระดับมำก ( X = 4.31, SD = 0.62)
อภิปรายผล
จำกผลกำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย” มีข้อค้นพบ
ที่น่ำสนใจนำมำอภิปรำยผล ดังนี้
1. ควำมต้องกำรจำเป็นกำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลสภำพที่เป็นจริงและสภำพที่คำดหวังกำรให้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นทั้ง 8 ด้ำน ซึง่ นำมำจัดเรียงลำดับควำมต้องกำรจำเป็นจำกมำกไปหำน้อย ดังนี้
คือ 1) ด้ำนแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมีค่ำ PNI modified อยู่ที่ 0.50 2) ด้ำนคติและควำมเชื่อมีค่ำPNI
modified อยู่ที่ 0.47 3) ด้ำนผักพื้นบ้ำนอำหำรท้องถิ่นมีค่ำ PNI modified อยู่ที่ 0.47 4) ด้ำน
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นมีค่ำ PNI modified อยู่ที่ 0.46 5) ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้มีค่ำ PNI modified อยู่ที่

0.46 6) ด้ำนภำษำและวรรณกรรมท้องถิ่น มีค่ำ PNI modified อยู่ที่ 0.45 7) ด้ำนเกษตรกรรม มีค่ำ PNI
modified อยู่ที่ 0.44 และ 8) ด้ำนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มีค่ำ PNI modified อยู่ที่ 0.43 ตำมลำดับ
ซึ่งอำจเกิดจำกในปัจจุบันวิวัฒนำกำรทำงด้ำนเชื้อโรคได้เกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย กำรเกิดโรคใหม่ ๆ ที่มำ
กับเชื้อไวรัสและโรคที่มำจำกอำหำรและทำงอำกำศ ทำให้มีควำมต้องกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรเป็นอันดับที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับชวน เพชรแก้ว (2547) ทีก่ ล่ำวว่ำ จำกภำวะ
วิกฤตดังกล่ำว จึงทำให้เรื่องรำวเกี่ยวกับภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือภูมิปัญญำชำวบ้ำนได้รับควำมสนใจ
จำกองค์กรต่ำง ๆ สอดคล้องกับ สมจิต พรหมเทพ (2543) ทีก่ ล่ำวถึง ภูมิปัญญำท้องถิ่นมีควำมสำคัญ
ต่อชำวบ้ำน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ดังนี้ คือ 1) เป็นมรดกทำงวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมำแต่อดีต
อันยำวนำน จนกลำยเป็นวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและชุมชน 2) เป็นมรดกทำงสังคมที่ได้จำก
กำรเรียนรู้ โดยผ่ำนกระบวนกำรขัดเกลำของกลุ่มคน ประพฤติปฏิบัติอย่ำงมองเห็นแนวทำงที่ดี
และอย่ำงมีควำมเชื่อสืบต่อกันมำ 3) เป็นทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีคุณค่ำ 4) เป็นข้อมูลพื้นฐำนของ
กำรดำรงชีวิตและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน 5) เป็นแนวทำงนำไปสู่กำรปรับตัวของ
ชุมชน ช่วยพัฒนำเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองของชุมชน 6) ช่วยเพิ่มควำมสมดุลระหว่ำงธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมกับประชำชน
2. ผลกำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
แบบมีส่วนร่วม (Workshop) จำกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) จำนวน 20 คน ได้ยุทธศำสตร์
กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเผยแพร่และถ่ำยทอดสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่น
ซึง่ จะนำไปเป็นนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเป็นแผนงำนโครงกำรโดยกำรบริหำรจัดกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ต่อไป สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542, หน้ำ 19) ได้พูดถึงกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
เป็นศำสตร์และศิลป์ในกำรกำหนดกำร กลยุทธ์ กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ และกำรประเมินผลกลยุทธ์
หรือเรียกว่ำนโยบำยธุรกิจ และธงชัย สันติวงษ์ (2538, หน้ำ 6) กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ หมำยถึง
ชุดของกำรตัดสินใจ และกำรกระทำต่ำง ๆ ที่ซึ่งจะนำกำรพัฒนำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพที่จะช่วยให้
องค์กำรบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยต่ำง ๆ ได้
3. ผลกำรทดลองและประเมินผลยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
3.1 ผลกำรทดลองและประเมินกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น พบว่ำ กำรประเมินกำรจัดนิทรรศกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่น
ภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมำก ( X = 4.74, SD = 0.36)
3.2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บริกำรเว็ปไซด์สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น พบว่ำ ภำพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมำก ( X = 4.46, SD = 0.52)

3.3 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรใช้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น พบว่ำ มีควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นภำพรวมเฉลี่ย
อยู่ในระดับมำก ( X = 4.31, SD = 0.62)
ข้อเสนอแนะ
กำรวิจัยเรื่อง “กำรพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย” มีข้อเสนอแนะ
ที่ค้นพบจำกกำรวิจัย ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในกำรนำยุทธศำสตร์ไปใช้
1.1 สำมำรถนำยุทธศำสตร์ไปใช้เป็นนโยบำยของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลยได้
1.2 ท้องถิ่นสำมำรถนำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำไปใช้ในกำรประกอบ
กิจกรรมวัฒนธรรมได้
2. ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีกำรศึกษำกำรนำยุทธศำสตร์กำรบริกำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น โดยใช้แนวคิดทฤษฎีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้และกำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นตลอดจน
กำรถ่ำยทอดควำมรู้สู่ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนนักศึกษำ
2.2 ควรมีกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้คลอบคลุมเพื่อนำมำสร้ำงหรือผลิตสนเทศ
ทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นในท้องถิ่นให้มีมำกขึ้น
การนาไปใช้ประโยชน์ในห้องสมุด
1. ผลกำรศึกษำสำมำรถไปใช้ในกำรพัฒนำสำรสนเทศทำงกำรศึกษำด้ำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในห้องสมุดต่ำง ๆ ได้
2. สำมำรถนำผลกำรศึกษำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบงำนบริกำรสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำภูมิปัญญำท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้น ๆ ในห้องสมุดได้
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