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บทคัดยIอ 

งานวิจัยนี้เสนอแนวทางการจัดการระบบขVอมูลชุมชนโดยการมีส]วนร]วมของศูนย_ดิจิทัลชุมชนและภาค

ประชาชน โดยมีเปcาหมายเพื่อศึกษาความตVองการใชVขVอมูลของชุมชน สรVางตVนแบบระบบจัดการขVอมูล

ชุมชน และสรVางแนวทางการจัดการระบบขVอมูลชุมชนโดยการมีส]วนร]วมของศูนย_ดิจิทัลชุมชนและภาค

ประชาชน พื้นที่ที่ใชVในการศึกษาคือตำบลแม]กุและตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม]สอด จังหวัดตาก 

การดำเนินการวิจัยแบ]งออกเปoน 3 ส]วน ส]วนแรกเปoนการวิจัยเชิงสำรวจ ทำการจัดเก็บความตVองการใชV

ขVอมูลของคณะทำงานดVานขVอมูลภาคประชาชนจำนวน 18 คน และกลุ]มตัวอย]างภาคประชาชนจากทั้ง

สองตำบลรวม 400 คน พบว]าขVอมูลที่ตVองการมี 14 รายการ โดยขVอมูลที่ตVองการนั้นสามารถรวบรวมไดV
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จากแหล]งขVอมูล 2 แหล]ง  ส]วนที่สองของการวิจัยเปoนการพัฒนาตVนแบบระบบจัดการขVอมูลชุมชน สรVาง

เปoนเว็บแอพพลิเคชันโดยใชVหลักการพัฒนาระบบเชิงวัตถุ ซึ่งผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูVใชV

ระบบจำนวน 22 คนในภาพรวมอยู]ในระดับมาก และส]วนสุดทVายของการวิจัยเปoนการสรVางแนวทางการ

จัดการระบบขVอมูลชุมชน เปoนการวิจัยเชิงคุณภาพ ออกแบบกระบวนการจัดการขVอมูลชุมชนโดยการ

ประยุกต_ใชVแนวคิดของกรอบการดำเนินงานบริการดVานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหVไดVแนวทางการ

จัดการระบบขVอมูลชุมชนโดยการมีส]วนร]วมของศูนย_ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชนที่ใชVเปoนแนวทางใน

การจัดการระบบขVอมูลชุมชนซึ่งประกอบดVวยองค_ประกอบที่สำคัญ 7 ประการ 

คำสำคัญ : การจัดการระบบขNอมูลชุมชน / ศูนย5ดิจิทัลชุมชน / 

 การมีสIวนรIวมของศูนย5ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชน 

ABSTRACT 

This research proposed a guideline of community data system management by Digital 

Community Center and citizen involvement. The research objectives were to study 

community data usage requirement, to develop a prototype of community data 

management system, and to establish a community data system management process 

model by Digital Community Center and citizen involvement. The studied area was Mae 

Tao Basin area, located in Mae Sot district, Tak province, consisting of two subdistricts, 

Mae Ku subdistrict and Phra That Pha Daeng subdistrict. The research was divided into 

three parts according to the research objectives. The first part was a survey research by 

conduction a study of data usage requirement collected from the in total of 18 

community data working group’s members, and the sampling population of 400 people 

who are citizens from both subdistricts. The study revealed that required data included 

14 items which could be gathered from 2 data sources. The second part of the research 

was the development of community data management system prototyping. It was 

developed as web application using objected-oriented development methodology. To 

evaluate the system user’s satisfaction, a research survey was conducted on 22 users. 

Results revealed that users were satisfied with the overall system at a high level. The 

last part of the research was qualitative research. ITIL Framework concept was applied 

to design community data system management process model. The result from this part 



 

was a model of community data system management by participation of Digital 

Community Center and citizens which consisted of 7 important components. 

Keywords : Community Data System Management / Digital Community Center / 

 Digital Community Center and Citizen Involvement 

บทนำ 

 ดVวยลักษณะการดำเนินชีวิตในยุคป�จจุบัน ถือไดVการใชVขVอมูลข]าวสารเปoนส]วนสำคัญในการ

ดำเนินกิจกรรมต]าง ๆ ตั้งแต]กิจกรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิตจนถึงการดำเนินการทางธุรกิจและการ

พัฒนาประเทศ ซึ่งประเด็นของการพัฒนาประเทศนั้น ประเทศจะพัฒนาใหVเจริญกVาวหนVาไดVตVองเริ่มจาก

คุณภาพของชุมชนเปoนรากฐาน กระบวนการสื่อสารและการใหVขVอมูลระหว]างหน]วยงานและประชาชนใน

ชุมชนเปoนสิ่งสำคัญต]อการพัฒนาและแกVไขป�ญหา ซึ่งการทราบถึงขVอมูลของชุมชนจะทำใหVเกิดความ

เขVาใจตรงกัน ทราบถึงสถานภาพต]าง ๆ ของชุมชนตรงกัน นำไปสู]การแกVไขป�ญหาและพัฒนาชุมชนในไป

ในทิศทางเดียวกัน โดยแนวทางในการพัฒนาชุมชน การสรVางการมีส]วนร]วมของผูVมีส]วนไดVส]วนเสียใน

ชุมชนเปoนหลักสำคัญในการพัฒนา สรVางความรูVความเขVาใจในสถานการณ_ที่เกิดขึ้นในชุมชนใหVเขVาใจ

ตรงกัน  พัฒนาชุมชนดVวยการใหVสมาชิกชุมชนรูVจักคิดวิเคราะห_ดVวยเหตุผล ใชVความรูVในการแกVไขป�ญหา 

พัฒนาศักยภาพในดVานต]าง ๆ ของชุมชน (ครรชิต, 2554) จากแนวทางดังกล]าว ขVอมูลที่จะนำมาใชVใน

การประกอบการดำเนินการนั้น ควรเปoนขVอมูลของชุมชนที่ชุมชนมีส]วนร]วมในกระบวนการจัดการขVอมูล 

ขVอมูลที่เกิดขึ้นนี้ จะช]วยใหVเกิดการวิเคราะห_และประเมินคุณค]าในบริบทของชุมชนเอง ชุมชนสามารถ

เฝcาติดตามความเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดVานจากขVอมูลของชุมชน ดังนั้นอาจกล]าวไดVว]า กระบวนการ

จัดการขVอมูลของชุมชนจึงเปoนบทบาทที่คนในชุมชนควรมีส]วนร]วมดVวย  

 จากความสำคัญของขVอมูลนี้เอง เพื่อปรับตัวเขVากับการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทย

จึงไดVมีการจัดทำนโยบายและแผนระดับชาติในการพัฒนาประเทศไทยโดยใชVเทคโนโลยีดิจิทัลเปoน

เครื่องมือสำคัญ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2559; ประกาศ เรื่องนโยบายและแผนระดับชาติว]า

ดVวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) ทำใหVขVอมูลข]าวสารถือเปoนป�จจัยหลักในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งในส]วนที่เกี่ยวขVองกับการพัฒนาในระดับชุมชนนั้น ศูนย_ดิจิทัลชุมชน

หรือในชื่อศูนย_การเรียนรูVไอซีทีชุมชนที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นแต]เดิม ยังคงเปoนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร_สรVางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท]าเทียมดVวยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนและนโยบายระดับชาติ

ขVางตVน โดยบทบาทหนึ่งที่สำคัญของศูนย_ดิจิทัลชุมชนคือเปoนแหล]งการเรียนรูVตลอดชีวิตและแหล]งขVอมูล

ระดับทVองถิ่นที่สำคัญของชุมชน (ดิษฎาพันธ_ และศิริณา, 2562) ถึงแมVว]าการถ]ายทอดและการส]งเสริม

การใชVเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชุมชนเปoนบริการหลักของศูนย_ดิจิทัลชุมชน แต]

การรวบรวมและแปลงขVอมูลองค_ความรูVของชุมชนเพื่อใชVในการแกVไขป�ญหาและพัฒนาตามแนวทางของ



 

การพึ่งพาตนเองยังมีไม]แพร]หลายนัก ในประเด็นของการใชVขVอมูลเปoนพื้นฐานของการแกVไขป�ญหาและ

พัฒนาชุมชนนี้เอง พบว]า ชุมชนลุ]มน้ำแม]ตาว อำเภอแม]สอด จังหวัดตาก เปoนชุมชนที่ประสบกับ

ผลกระทบจากป�ญหาทางดVานสิ ่งแวดลVอมมาตั ้งแต]ป�พ.ศ. 2547 (กรมควบคุมมลพิษ, กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอม, ม.ป.ป.) โดยถึงป�จจุบัน ถึงแมVว]าจะมีโครงการต]าง ๆ จากภาครัฐที่

เขVามาดำเนินการเพื่อบรรเทาและแกVไขป�ญหา แต]ความมั่นใจและคำถามที่มีต]อความปลอดภัยจาก

ป�ญหาสิ่งแวดลVอมยังคงมีอยู] ดVวยเหตุนี้ สมาชิกในชุมชนจึงมีการรวมกลุ]มเปoนคณะทำงานดVานขVอมูลภาค

ประชาชนเพื่อดำเนินการหาแนวทางแกVไขป�ญหาและพัฒนาพื้นที่ของตนโดยอาศัยขVอมูลเปoนฐานของ

การดำเนินการ อย]างไรก็ตาม คณะทำงานดังกล]าวประสบกับป�ญหาดVานการจัดการขVอมูล ซึ่งขVอมูลที่มี

อยู]นั้นอยู]อย]างกระจัดกระจายและสูญหายไปตามกาลเวลา ขาดการจัดการขVอมูลใหVเปoนฐานขVอมูลอย]าง

เปoนระบบ งานวิจัยนี้จึงมองเห็นช]องว]างที่เปoนโอกาสในการขับเคลื่อนการแกVไขป�ญหาในพื้นที่โดยการ

สรVางแนวทางการจัดการระบบขVอมูลที่อาศัยโครงสรVางพื้นฐานดVานเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย_ดิจิทัล

ชุมชนที่มีอยู] และกระบวนการจัดการขVอมูลโดยประยุกต_ใชVกรอบการดำเนินงานบริการดVานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information Technology Infrastructure Library: ITIL) เพื่อใหVไดVมาซึ่งองค_ประกอบ

ของการจัดการระบบขVอมูล 

 สืบเนื่องจากทิศทางของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยโดยมีศูนย_ดิจิทัลชุมชนเปoน

กลไกหนึ่งในการพัฒนาระดับทVองถิ่น ประกอบกับสภาพป�ญหาและความตVองการแกVไขป�ญหาและพัฒนา

ชุมชนโดยใชVขVอมูลเปoนฐานของการดำเนินการนี้เอง งานวิจัยนี้จึงไดVนำเสนอแนวทางการจัดการระบบ

ขVอมูลชุมชนโดยการมีส]วนร]วมของศูนย_ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชน เพื่อใชVเปoนแนวทางในการเพิ่ม

รูปแบบการใหVบริการของศูนย_ดิจิทัลชุมชน อันนำไปสู]การเปoนแหล]งรวบรวม จัดเก็บขVอมูลเปoนฐานขVอมูล

และเผยแพร]ขVอมูลข]าวที่สำคัญต]อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทVองถิ่น สมาชิกในชุมชนหรือ

ผูVที่เกี่ยวขVองสามารถใชVฐานขVอมูลที่มีการจัดหมวดหมู]ตามความตVองการใชVขVอมูล ที่ไดVมาจากการสำรวจ

ความตVองการใชVขVอมูลทั้งมุมมองของคณะทำงานดVานขVอมูลภาคประชาชนและมุมมองของสมาชิกใน

ชุมชน ช]วยสนับสนุนการแกVป�ญหาในชุมชนดVวยสมาชิกของชุมชนเอง อันเปoนรูปแบบหนึ่งของการสรVาง

สังคมแห]งการเรียนรูV เปoนการสรVางสังคมสารสนเทศที่ประชาชนเปoนศูนย_กลางใหVเกิดขึ้นในทVองถิ่น 

นำไปสู]การแกVไขป�ญหาและพัฒนาชุมชนโดยใชVขVอมูลเปoนฐานในการดำเนินงาน ช]วยใหVประชาชนและ

หน]วยงานต]าง ๆ เขVาใจสถานภาพของชุมชนตรงกัน ก]อใหVเกิดการมองเห็นทิศทางการพัฒนาชุมชนใน

แนวเดียวกัน ลดขVอขัดแยVงในดVานการรับรูVขVอมูลที่ต]างกันไดV  อีกทั้งหน]วยงานภาครัฐและเอกชนก็

สามารถนำขVอมูลเหล]านี้ไปช]วยในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่ตรงกับความตVองการของชุมชนมากขึ้น 

ส]งผลใหVการยกระดับคุณภาพของชุมชนดีขึ้นขยายสู]การพัฒนาระดับประเทศต]อไป  

 

 



 

วัตถุประสงค5ของการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค_ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความตVองการใชVขVอมูล

ของชุมชนและการจัดการขVอมูลในชุมชน 2) เพื่อสรVางตVนแบบระบบจัดการขVอมูลชุมชน และ 3) เพื่อ

สรVางแนวทางการจัดการระบบขVอมูลชุมชนโดยการมีส]วนร]วมของศูนย_ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชน 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 งานวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1 โดยแบ]งการวิจัยออกเปoน 3 ส]วนตาม

วัตถุประสงค_ของการวิจัย และอิงแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน ที่แบ]งระยะของการพัฒนา

ระบบสารสนเทศชุมชนในต]างประเทศออกเปoน 3 ระยะคือระยะการกำหนดวิสัยทัศน_ของชุมชนและ

คVนหาความตVองการในการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน ระยะการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน และ

ระยะการจัดหาหรือพัฒนาองค_กรในชุมชน (เผด็จ, 2553) 

 ในการศึกษาความตVองการใชVขVอมูลในมุมมองของคณะทำงานดVานขVอมูลภาคประชาชน

และสมาชิกในชุมชนเปoนการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อใหVไดVมาซึ่งรายการขVอมูลที่ตรงกับความตVองการของผูVใชV

ขVอมูล จากนั้นนำรายการขVอมูลที่ตVองการมาใชVในการศึกษาถึงการมีอยู]ของขVอมูล แหล]งขVอมูล รูปแบบ

ของขVอมูลที่จะนำไปสู]การสรVางตVนแบบระบบจัดการขVอมูลชุมชน และการศกึษาในส]วนทVายเปoนการสรVาง

แนวทางการจัดการระบบขVอมูลชุมชนเพื่อใหVระบบจัดการขVอมูลชุมชนสามารถใหVบริการไดVโดยอาศัย

โครงสรVางพื้นฐานของศูนย_ดิจิทัลชุมชนที่มีอยู]ในพื้นที่ ซึ่งอิงกรอบการดำเนินงานบริการดVานเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือกรอบปฏิบัต ิงานไอทิล (ITIL Framework) ในการเลือกส]วนประกอบของกรอบ

ปฏิบัติงานไอทิลนั้นไดVใชVแนวทางของ Fry, M. (2010) 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 



 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้ มีขอบเขตการศึกษาเชิงพื้นที่ในตำบลแม]กุและตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม]

สอด จังหวัดตาก ซึ่งอยู]ในพื้นที่ที่ประสบกับป�ญหาดVานสิ่งแวดลVอมและมีการจัดตั้งศูนย_ดิจิทัลชุมชนใน

พื้นที่ตำบลละ 1 แห]ง สำหรับการบรรลุวัตถุประสงค_ของการวิจัย ไดVมีการแบ]งส]วนของการวิจัยออกเปoน 

3 ส]วนตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1 โดยวิธีการวิจัยในแต]ละส]วน มีดังต]อไปนี้ 

1. การศึกษาความต้องการใช้ข้อมูล 
1.1. ประชากรและกลุ ่มต ัวอย ่าง ประกอบด้วยกล ุ ่มผ ู ้ ให ้ข ้อม ูลสำค ัญ (Key 

Informant) เป็นคณะทำงานด้านข้อมูลภาคประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำของประชาชนที่มีแนวคิดในการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาบนพื้นฐานของข้อมูล จำนวนตำบลละ 9 คน รวมเป็น 18 คน และกลุ่มตัวอย่าง

ภาคประชาชนในพื้นที่ที่การศึกษา โดยประชากรในตำบลแม่กุมีจำนวน 4,905 คน และตำบลพระธาตุผา

แดงจำนวน 7,163 คน รวมทั้งสิ ้น 12,068 คน ทำการคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สมการ

คำนวณของทาโร ยามาเน ทำให้ได้ขนาดของตัวอย่างหลังปัดเศษทศนิยมและเผื่อการผิดพลาดจากการ

เก็บข้อมูลเป็นจำนวน 400 คน แบ่งเป็นตำบลแม่กุจำนวน 160 คน และตำบลพระธาตุผาแดงจำนวน 

240 คน ได้มาจากการคำนวณตามสัดส่วนประชากร และทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใกล้กับ

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนของแต่ละตำบล 

1.2. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวในตำบลแม่กุและตำบลพระธาตุผาแดง มาจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น

ของทั ้งสองตำบลนำมาใช้ในการออกแบบเครื ่องมือในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั ้งข้อมูลที ่ได้จาก

แบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูล รวบรวมจากคณะทำงานด้านข้อมูลภาคประชาชนจำนวน 18 คน 

และกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชนจำนวน 400 คน 

1.3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและขัน้ตอนการวิจัย 
1.3.1. สร้างแบบสอบถามโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามประกอบด้วยส่วนเลือกรายการข้อมูลจำนวน 16  รายการ ออกแบบ

โดยใช้มาตรวัดความต้องการ 5 ระดับ และส่วนคำถามแบบปลายเปิด 

1.3.2. จัดเก็บความต้องการใช้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  

1.3.3. วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลความต้องการเสนอต่อกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูล
สำคัญ ผลจากการเสนอนำมาปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อนำไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภาคประชาชน

จำนวน 400 คน เพื่อสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลในมุมมองของสมาชิกในชุมชน 

1.3.4. วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลความต้องการเสนอต่อกลุ่มผู ้ให้ข้อมูล
สำคัญ เพื่อสรุปความต้องการใช้ข้อมูลที่จะนำไปสู่การสร้างต้นแบบระบบจัดการข้อมูลชุมชน 

1.4. การวิเคราะห์ข้อมูล 



 

 การวิเคราะห_ขVอมูลที่ไดVจากแบบสอบถาม ใชVค]าสถิติพรรณนาประกอบดVวยค]า

รVอยละ ค]าเฉลี่ยและค]าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลระดับความตVองการใชVขVอมูลแต]ละรายการโดยเทียบ

กับเกณฑ_ประกอบดVวย ระดับมากที่สุด (ค]าเฉลี่ย 4.21-5.00) ระดับมาก (ค]าเฉลี่ย 3.41-4.20) ระดับ

ปานกลาง (ค]าเฉลี่ย 2.61-3.40) ระดับนVอย (ค]าเฉลี่ย 1.81-2.60) และระดับนVอยที่สุด (ค]าเฉลี่ย 1.00-

1.80) 

2. การสร้างต้นแบบระบบจัดการข้อมูลชุมชน 
2.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยคณะทำงานด้านข้อมูลภาคประชาชน 

ตำบลละ 9 คน รวมเป็น 18 คน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นตำบลละ 1 คน ผู้ดูแลศูนย์

ดิจิทัลชุมชนตำบลละ 1 คน และผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและให้

ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดตาก จำนวน 1 คน  

2.2. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การระบุแหล่งที ่มาของข้อมูลตามรายการข้อมูลที ่ได้จากการศึกษาในส่วนแรก และข้อมูลด้าน

คุณลักษณะของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาเป็นระบบด้วยวิธีการพัฒนา

ซอฟต์แวร์  

2.3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและขั้นตอนการวิจัย 
2.3.1. จัดการสนทนากลุ่มโดยใช้รายการข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการ

มาประกอบการจัดสนทนากลุ่ม ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดหาข้อมูลและระบุแหล่งข้อมูล  

ทำการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของศูนย์ดิจิทัลชุมชนในแต่ละตำบลเพื่อนำไปสู่การออกแบบระบบและ

โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2.3.2. วิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการข้อมูลชุมชนโดยแนวคิดการออกแบบ
และพัฒนาแบบเร็ว (Rapid Application Development: RAD)  

2.3.3. พัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลชุมชนโดยเขียนชุดคำสั ่งตามแนว
ทางการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยใช้กรอบการพัฒนาจูมลา! (Joomla! Framework) และยี 2 (Yii 2 

Framework) ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาเรียดีบี (MariaDB) และใช้เอนจินเอ็กซ์ (NginX) 

เป็นระบบให้บริการเว็บ 

2.3.4. ทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้ซึ ่งประกอบด้วยคณะทำงานด้านข้อมูลภาค
ประชาชน ผู้ดูแลและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดิจิทัลชุมชน รวม 22 คน ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามความพึงพอใจใน 4 ด้านคือ ด้านเนื้อหา ด้าน

การออกแบบ ด้านการใช้งาน และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ระบบ 

2.4. การวิเคราะห์ข้อมูล 



 

 วิเคราะห_ขVอมูลที่ไดVจากแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใชVค]าสถิติพรรณนา

ประกอบดVวยค]ารVอยละ ค]าเฉลี่ยและค]าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผลระดับความตVองการใชVขVอมูลแต]ละ

รายการโดยเทียบกับเกณฑ_ซึ่งใชVข]วงเกณฑ_เดียวกันกับการวิเคราะห_ขVอมูลในหัวขVอที่ 1.5 

3. การสร้างแนวทางการจัดการระบบข้อมูลชุมชน  
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการสังเคราะห์แนวทางการจัดการข้อมูลชุมชน

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยคณะทำงานด้านข้อมูลภาคประชาชน จำนวน 18 คน เจ้าหน้าที่

จากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นตำบลละ 1 คน ผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลละ 1 คน และผู้ดูแลศูนย์

ดิจิทัลชุมชนชายแดนจังหวัดตาก มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

พัฒนาชุมชน 1 คน และสมาชิกเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีก 2 คน เข้าร่วมในการวิพากษ์อิงผู้เชี่ยวชาญ 

3.2. ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
จะใช้สำหรับการออกแบบกระบวนการจัดการข้อมูล และใช้การวิพากษ์อิงผู ้เชี ่ยวชาญในการให้

เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อมูล 

3.3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและขั้นตอนการวิจัย 
3.3.1. สังเคราะห์ร่างกระบวนการจัดการข้อมูลชุมชนโดยนำข้อมูลที ่ได้จาก

การศึกษาในขั้นตอนก่อนหน้า ผลการสนทนากลุ่มย่อยที่มีผู้ดูศูนย์ดิจิทัลชุมชน รวมทั้งแนวคิดตามกรอบ

ปฏิบัติงานไอทิลมาใช้ในการสังเคราะห์ความสัมพันธ์ของกระบวนการด้านการจัดการข้อมูลกับ

แหล่งข้อมูล โครงสร้างพืน้ฐานและบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

3.3.2. นำเสนอร่างแนวทางการจัดการข้อมูลชุมชนโดยจัดการวิพากษ์อิง
ผู้เชี่ยวชาญ 

3.3.3. ปรับปรุงแนวทางการจัดการข้อมูลชุมชนตามข้อเสนอแนะ  
3.4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห_ขVอมูลโดยใชVวิธีการวิเคราะห_เชิงเนื้อหาที่ไดVจากการสนทนากลุ]มและ

การวพิากษ_อิงผูVเชี่ยวชาญ  

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูล 
 ผลการศึกษาความตVองการใชVขVอมูลพบว]ารายการขVอมูลที่มีความตVองการในระดับมาก

และมากที่สุดสำหรับกลุ]มคณะทำงานดVานขVอมูลภาคประชาชนมีจำนวน 13 รายการ ส]วนขVอมูลที่มีความ

ตVองการในระดับมากและมากที่สุดสำหรับกลุ]มตัวอย]างในตำบลมีจำนวน 7 รายการ แสดงดังตารางที่ 1  

 

 



 

ตารางที่ 1 รายการขVอมูลที่มีความตVองการในระดับมากและมากที่สุด 

ที ่ รายการข*อมูล คณะทำงานด*าน

ข*อมูลฯ 

กลุ8มตัวอย8างใน

ชุมชน 

1 แหล&งน้ำ ü  

2 ประวัติศาสตร6ชุมชน ü ü 

3 วัฒนธรรมและการท&องเที่ยว ü  

4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลGอม ü ü 

5 ขGอมูลทั่วไปของชุมชน ü ü 

6 เกษตรกรรม ü ü 

7 สาธารณสุขชุมชน ü ü 

8 สาธารณภัย  ü 

9 ระดับการปนเปTUอนของแคดเมียมในดิน ü  
10 ค&าแคดเมียมสะสมในร&างกายของสมาชิกในชุมชน ü  
11 งานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวขGองกับลุ&มน้ำแม&ตาว ü  
12 ข&าวสารเกี ่ยวกับการฟT Uนฟู การป\องกันและการแกGไขการ

ปนเปTUอนของแคดเมียมในพื้นที ่

ü  

13 ข&าวสารเกี่ยวกับการคุGมครองสิ่งแวดลGอมในพื้นที ่ ü ü 
14 ข&าวสารเกี่ยวกับการฝ_กอบรมในพื้นที ่ ü  

 

2. ผลการสร้างต้นแบบระบบจัดการข้อมูลชุมชน 
 หลังจากวิเคราะห_ความเปoนไปไดVในการจัดหาขVอมูลตามผลการศึกษาความตVองการใชV

ขVอมูลและนำมาจัดกลุ]มขVอมูลใหม] ผลการสร้างต้นแบบระบบจัดการข้อมูลชุมชนทำให้ได้รายละเอียด

และความเกี่ยวข้องของแหล่งข้อมูลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังภาพที่ 2 และหน้าหลักของระบบจัดการ

ข้อมลูชุมชนดังภาพที่ 3 
 



 

 
ภาพที่ 2 ความสัมพันธ_ของขVอมูล โครงสรVางพื้นฐานดVานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูVที่เกี่ยวขVอง 

   
ภาพที่ 3 หนVาหลักของตVนแบบระบบจัดการขVอมูลชุมชน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใชVตVนแบบระบบจัดการขVอมูลชุมชน โดยจัดเก็บจาก

ผูVใชVระบบจำนวน 22 คน ทำการประเมินความพึงพอใจใน 4 ดVาน ดังนี้ 

2.1. ด้านเนื้อหา ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.63, 𝑆. 𝐷. = 0.59) 

มีประเด็นการสอบถามความเหมาะสมของเนื้อหา 13 ประเด็น ประกอบด้วย ความเหมาะสมของเนื้อหา

เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อมูล

ทั่วไปของชุมชน เกษตรกรรม สาธารณสุขชุมชน ข่าวสารเกี่ยวกับการฟื้นฟู การป้องกันและการแก้ไขการ

ปนเปื้อนของแคดเมียมในพื้นที่ ข่าวสารเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่  งานศึกษาวิจัยที่



 

เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำแม่ตาว ความเหมาะสมของการใช้ภาษาสำหรับการแสดงผลในส่วนต่างๆ ความถูกต้อง

ของภาษาตามหลักไวยากรณ์ ความเหมาะสมของการใช้รูปภาพประกอบเนื้อหา  และประเด็นข้อมูล

ครอบคลุมตามความต้องการ ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมาก 

ยกเว้นประเด็นความเหมาะสมของข้อมูลในกลุ่มเกษตรกรรมและประเด็นข้อมูลมีความครอบคลุมตาม

ความต้องการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (�̅� = 3.36, 𝑆. 𝐷. = 0.49 และ �̅� = 3.32, 𝑆. 𝐷. = 

0.79 ตามลำดับ) นอกจากนี้ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความพึงพอใจในระดับต่ำ (�̅� 

= 2.54, 𝑆. 𝐷. = 0.50)  

2.2. ด้านการออกแบบ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.84, 𝑆. 𝐷. = 

0.25) มีประเด็นการสอบถาม 5 ประเด็น ประกอบด้วย ความสวยงามและรูปแบบของเว็บไซต์หลัก ความ

สวยงามและรูปแบบของเว็บไซต์ระบบข้อมูล ความเหมาะสมของรูปแบการนำเสนอ ความเหมาะสมในการ

ใช้สี และความเหมาะสมของการใช้แบบอักษร โดยทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมาก 

2.3. ด้านการใช้งาน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.10, 𝑆. 𝐷. = 

0.29) มีประเด็นการสอบถาม 5 ประเด็น ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการแสดงผล ความสามารถในการ

เชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนอื่นๆ ความเหมาะสมของระบบค้นหาข้อมูล ความเหมาะสมของระบบการนำเข้า

ข้อมูล และความเหมาะสมของระบบการยืนยันและตรวจสอบตัวตน โดยพบว่าทุกประเด็นมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก ยกเว้นประเด็นความรวดเร็วในการแสดงผลในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.27, 𝑆. 𝐷. = 0.72 

และ �̅� = 4.50, 𝑆. 𝐷. = 0.52 ตามลำดับ) 

2.4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(�̅� = 3.77, 𝑆. 𝐷. = 0.75) มีประเด็นการสอบถาม 4 ประเด็น ประกอบด้วยความสอดคล้องของข้อมูลกับ

ปัญหาในพื้นที่ ความเหมาะสมของข้อมูลกับการนำเสนอสภาพโดยรวมของพื้นที่ ความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล และการสร้างความตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของคนในชุมชน การศึกษาพบว่าทุกประเด็นมี

ความพึงพอใจในระดับมาก  

2.5. ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.80, 𝑆. 𝐷. = 0.29) 

3. ผลการสร้างแนวทางการจัดการระบบข้อมูลชุมชน  
 ผลการศึกษาพบว]า แนวทางการจัดการระบบขVอมูลชุมชนประกอบดVวยองค_ประกอบ 7 

ประการ คือ 1) คณะทำงานดVานขVอมูลภาคประชาชน เปoนผูVมีบทบาทสำคัญในการเปoนผู VใชVขVอมูล 

รวบรวมขVอมูล และตรวจสอบคุณภาพของขVอมูล  2) ผูVดูแลและผูVบริหารของศูนย_ดิจิทัลชุมชน มีบทบาท

สำคัญในการเปoนศูนย_กลางในการดำเนินการจัดการขVอมูลดVวยระบบจัดการขVอมูลที่พัฒนาขึ้น ประสาน

การทำงานระหว]างคณะทำงานดVานขVอมูลชุมชน ผูVสนับสนุนขVอมูลชุมชน และผูVสนับสนุนโครงสรVาง

พื้นฐานดVานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ผูVสนับสนุน ประกอบดVวย ผูVสนับสนุนขVอมูลชุมชนและผูVสนับสนุน

โครงสรVางพื้นฐานดVานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มในส]วนที่ศูนย_ดิจิทัลชุมชนไม]



 

สามารถจัดหาไดVเอง 4) ขVอมูลชุมชน เปoนป�จจัยนำเขVาสู]ระบบจัดการขVอมูลชุมชนที่สำคัญ ประกอบดVวย

ขVอมูลที่ไดVจากภาคประชาชน และขVอมูลที่ไดVจากภาครัฐ 5) กระบวนการ ประกอบดVวย กระบวนการ

จัดการคำรVองขอขVอมูลหรือบริการ (Request Fulfillment) และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(Change Management) เปoนกระบวนการจัดการการนำขVอมูลเขVาสู]ระบบ และการเพิ่มขVอมูลกลุ]มใหม]

ที่ส]งผลกระทบต]อการเปลี่ยนแปลงของระบบจัดการขVอมูลชุมชนและโครงสรVางพื้นฐานดVานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 6) โครงสรVางพื้นฐานดVานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญที่ช]วยใหVศูนย_ดิจิทัลชุมชน

สามารถใหVบริการระบบจัดการขVอมูลชุมชนผ]านเครือข]ายอินเทอร_เน็ต และ 7) ผูVประสานงาน มีบทบาท

สำคัญในการกำกับใหVทุกฝ�ายดำเนินการตามกระบวนการที่ออกแบบไวV เปoนผูVใหVคำปรึกษาแนวทางแกVไข

ป�ญหาระหว]างการดำเนินการ อีกทั้งประสานการดำเนินงานกับส]วนต]าง ๆ โดยองค_ประกอบทั้ง 7 

ประการแสดงดังภาพที่  4 

 
ภาพที่ 4 แนวทางการจัดการระบบขVอมูลชุมชนโดยการมีส]วนร]วมของศูนย_ดิจิทัลชุมชนและภาค

ประชาชน 

อภิปรายผล 

งานวิจัยนี้ไดVนำเสนอแนวทางการจัดการระบบขVอมูลชุมชนโดยการมีส]วนร]วมของศูนย_ดิจิทัล

ชุมชนและภาคประชาชนในพื้นที่ลุ ]มน้ำแม]ตาว ตำบลพระธาตุผาแดงและตำบลแม]กุ อำเภอแม]สอด

จังหวัดตาก สืบเนื่องเหตุป�จจัยของความตVองการใหVมีระบบขVอมูลของชุมชนนั้นตVองการใหVมีเพื่อใชV

ประกอบการวางแผนแกVไขป�ญหา ติดตามสถานการณ_ที่เกี่ยวขVองกับป�ญหา อันนำไปสู]การแกVไขป�ญหา

ดVวยสมาชิกในชุมชนเอง ซึ่งจะทำใหVการแกVป�ญหานั้นตรงกับสภาพความเปoนจริงที่สมาชิกในชุมชนเผชิญ

อยู] เปoนการสรVางความเขVมแข็งในชุมชนจากการใชVขVอมูลเปoนฐานของการดำเนินการ สอดคลVองกับ

การศึกษาของณรัชช_อร (2558) ซึ่งกล]าวถึงชุมชนที่มีความเขVมแข็ง คือชุมชนที่คนในชุมชนสามารถพึ่งพา



 

ตนเอง ไม]รอคอยความช]วยเหลือจากภายนอก  โดยเริ ่มจากการศึกษาความตVองการใชVขVอมูลจาก

คณะทำงานดVานขVอมูลภาคประชาชนและสมาชิกในชุมชนเพื่อใหVไดVขVอมูลที่จะนำไปใชVประกอบการแกVไข

ป�ญหาและพัฒนาที่ริเริ ่มจากประชาชนตามแนวทางการพัฒนาจากระดับฐานรากสู]ระดับผูVกำหนด

นโยบาย (ครรชิต, 2554) ผลการศึกษาความตVองการใชVขVอมูลในกลุ ]มคณะทำงานดVานขVอมูลภาค

ประชาชนและกลุ]มตัวอย]างในชุมชน พบว]า ความตVองการใชVขVอมูลแบ]งไดVออกเปoน 2 ประเภทคือ ขVอมูล

ที่เกี่ยวขVองกับการดำเนินชีวิตประจำวันทั่วไป และขVอมูลที่เกี่ยวกับการแกVไขป�ญหาในพื้นที่ ซึ่งสอดคลVอง

กับผลการศึกษาของเผด็จ (2553) ที่พบว]าขVอมูลสารสนเทศและความรูVที่ไดVจากระบบสารสนเทศชุมชน

ในมุมมองของการใหVบริการนั้นจำแนกไดVเปoน 2 ประเภท คือ สารสนเทศพื้นฐานที่ใชVในการดำรงชีวิต

ประจำวันของประชาชนในชุมชน และสารสนเทศที่เกี่ยวขVองกับกิจกรรมของประชาชนในชุมชนสำหรับ

ใชVในการสรVางการมีส]วนร]วมของประชาชนในชุมชน จากความตVองการใชVขVอมูลทั้ง 14 รายการใน

งานวิจัยนี้นั้น ขVอมูลบางรายการมีขVอจำกัดเกี่ยวกับขVอมูลส]วนบุคคลที่เกี่ยวขVองกับสุขภาพ เช]น ขVอมูลค]า

แคดเมียมสะสมในร]างกาย อีกทั ้งขVอมูลที ่เกี ่ยวกับปริมาณการปนเป� �อนในพื้นที ่ลุ ]มน้ำแม]ตาวนั้น 

จำเปoนตVองใชVงบประมาณและเวลาในการจัดเก็บขVอมูลมาก ทำใหVขVอมูลตามความตVองการนี้ยังไม]ถูกรวม

ไวVในระบบจัดการขVอมูลชุมชนที่พัฒนาขึ้น 

 ในส]วนของผลการพัฒนาระบบจัดการขVอมูลชุมชนเพื่อใชVเปoนเครื่องมือในการจัดการขVอมูลของ

ชุมชนนั้น ไดVแยกส]วนของระบบออกเปoนสองส]วนคือส]วนที่ใชVจัดการกับขVอมูลที่รวบรวมหรือสรVางโดย

ภาคประชาชนโดยในการดำเนินการวิจัยพบว]าขVอมูลหลายๆ รายการนั้นเกิดจากการที่คณะทำงานขVอมูล

ภาคประชาชนทำการรวบรวมจากแหล]งขVอมูลดVวยตนเอง เช]น เอกสารคำตัดสินคดีที่เกี่ยวขVองกับป�ญหา

การปนเป��อนของแคดเมียมในพื้นที่ ภาพอดีตของประเพณีและวัฒนธรรมที่เลือนหายไป ขVอมูลการ

ศึกษาวิจัยในพื้นที่ เปoนตVน กับระบบส]วนที่ใชVจัดการขVอมูลเชิงสถิติที่ไดVจากหน]วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ส]วนที่

ใชVจัดการขVอมูลที่ไดVจากภาคประชาชนนั้นผูVวิจัยไดVเลือกพัฒนาจากกรอบการพัฒนาระบบจัดการขVอมูล

จูมล]า! สำหรับขVอมูลที่เปoนลักษณะข]าวสารและขVอมูลเชิงเอกสาร ในส]วนของระบบที่ใชVจัดการขVอมูลเชิง

สถิติที่ไดVจากหน]วยงานภาครัฐนั้นจะเปoนการนำขVอมูลเขVาโดยการจัดรูปแบบขVอมูลดVวยโปรแกรมตาราง

คำนวณ เปoนการอำนวยความสะดวกใหVกับผูVดูแลศูนย_ดิจิทัลในการนำขVอมูลเขVาสู]ระบบ ไม]ตVองเสียเวลา

ในการพิมพ_ขVอมูลซ้ำหลายๆ รายการ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูVใชVระบบพบว]าประเด็นดVาน

เนื ้อหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลVอมนั้นมีค]าเฉลี ่ยนVอย ทั ้งนี้เนื ่องมาจากขVอมูลดVานนี้ยังไม]

ครอบคลุมกับความตVองการของผูVใชVระบบ โดยคณะทำงานดVานขVอมูลภาคประชาชนเห็นว]าระบบควร

แสดงขVอมูลในลักษณะเชิงพื้นที่มากกว]าขVอมูลเชิงบรรยาย และตVองการใหVมีขVอมูลดVานการดำเนินงานที่

เกี่ยวขVองกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแลดลVอมที่เปoนป�จจุบันมากยิ่งขึ้น เช]นขVอมูลความคืบหนVาของ

เขตคุVมครองสิ่งแวดลVอมในพื้นที่ เปoนตVน  



 

 ในส]วนของการศึกษาแนวทางการจัดการระบบขVอมูลชุมชนโดยการมีส]วนร]วมของศูนย_ดิจิทัล

ชุมชนและภาคประชาชน มีเปcาหมายในการจัดการใหVระบบขVอมูลชุมชนสามารถใหVบริการไดVอย]าง

ต]อเนื่องนั้น การนำศูนย_ดิจิทัลชุมชนทั้งที่ตั้งอยู]ในพื้นที่ที่ทำการศึกษาและศูนย_ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่

ใกลVเคียงเขVามามีส]วนร]วมก็เพื่อเปoนการใชVทรัพยากรดVานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ศูนย_ดิจิทัลมีอยู]ใหVเกิด

ประโยชน_สูงสุด และเปoนไปตามบทบาทและวัตถุประสงค_ของโครงการจัดตั้งศูนย_การเรียนรูVไอซีทีชุมชน

เดิมสู]การขยายบทบาทเปoนศูนย_บริการดVานดิจิทัลในชุมชน เพื่อตอบสนองต]อการขับเคลื่อนสังคมและ

เศรษฐกิจดิจิทัลระดับชุมชน โดยสอดรับกับขVอเสนอแนะของดิษฎาพันธ_ และศิริณา (2562) ที่เสนอใหV

ศูนย_ดิจิทัลชุมชนควรเขVาถึงชุมชน มีโครงสรVางและสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีทรัพยากรและสารสนเทศ มี

การประสานองค_ความรูVและความสัมพันธ_กับสมาชิกในชุมชน และสอดคลVองกับผลการศึกษาของ

พุทธชาติ (2553) ทีเ่สนอแนะใหVศนูย_การเรยีนรูVไอซีทชีมุชนมกีารบรหิารจดัการทีเ่นVนการมสี]วนร]วม และ

ควรสรVางภาคีเครือข]ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย_ ตลอดจนผลการศึกษาก]อนหนVา ซึ่งแสดง

ใหVเห็นว]าศูนย_ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่ที่ทำการศึกษามีโอกาสในการเปoนศูนย_ขVอมูลของชุมชนไดV (เอกรัฐ 

และคนอื่นๆ, 2560) 

 ดVวยเหตุที่ระบบขVอมูลชุมชน มีผูVที่เกี่ยวขVองใน 3 กลุ]มหลัก คือ 1) ศูนย_ดิจิทัลชุมชน เปoนกลุ]ม

ที่มีทรัพยากรดVานโครงสรVางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) คณะทำงานดVานขVอมูลภาคประชาชน  

เปoนกลุ]มตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ที่ตVองการใชVขVอมูลในการแกVไขและพัฒนา และ 3) หน]วยงานที่

เกี่ยวขVอง เปoนกลุ]มที่มีขVอมูลและสามารถประสานดำเนินการ รวมทั้งใหVคำปรึกษาแก]ศูนย_ดิจิทัลชุมชน

และภาคประชาชนไดV ซึ ่งจะเห็นว]าเปoนการบูรณาการการทำงานร]วมกันสามฝ�าย เพื ่อใหVสามารถ

ใหVบริการระบบสารสนเทศชุมชนไดVอย]างต]อเนื่อง งานวิจัยนี้จึงไดVนำแนวคิดของกรอบการดำเนินงาน

ไอทิลมาประยุกต_ใชV เพื่อกำหนดกระบวนการในการทำงานและใชVทรัพยากรร]วมกันระหว]างผูVเกี่ยวขVอง 

ทั้งศูนย_ดิจิทัลชุมชน คณะทำงานดVานขVอมูลจากภาคประชาชน และหน]วยงานสนับสนุน เหตุที่งานวิจัยนี้

ประยุกต_ใชVแนวทางของกรอบดำเนินงานไอทิลมาใชVในการกำหนดกรอบการทำงานจัดการระบบขVอมูล

ชุมชนนั้น เนื่องจากว]าเปoนวิธีการดำเนินการเพื่อใหVงานบริการดVานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการไดV

อย]างต]อเนื่อง โดยถือว]าขVอมูลเปoนทรัพยากรดVานเทคโนโลยีสารสนเทศและเปoนบริการเช]นกัน (Data-as- 

a-Service) เช]นเดียวกับงานวิจัยของอิทธิศาสตร_ (2555)  ที่นำกรอบการดำเนินงานไอทิลมาประยุกต_ใชV

ในองค_กรธุรกิจขนาดเล็ก และสอดคลVองกับแนวทางการนำกรอบการดำเนินงานไอทิลมาประยุกต_ใชVกับ

การดำเนินงานในหVองสมุดดิจิทัล (กนิฐา, 2559)  ถึงแมVว]ากรอบการดำเนินงานไอทิลจะมีการแบ]งแนว

ทางการดำเนินงานออกเปoนหมวด ประกอบดVวย กลยุทธ_ดVานการบริการ การออกแบบงานบริการ การ

ส]งมอบงานบริการ การปฏิบัติงานบริการ และการพัฒนางานดVานบริการ ซึ่งแต]ละหมวดก็จะมีแนว

ปฏิบัติย]อยๆ เพิ่มเติมอีก หากจะนำมาใชVทั้งหมดนั้นจะตVองอาศัยทรัพยากรอย]างมาก ทั้งนี้ Fry (2010) 

ได V เสนอแนวทางการนำกรอบการดำเน ินงานไอท ิลไปใช Vแบบบางส ]วน (ITIL Small-Scale 



 

Implementation) โดยการเริ่มตVนนำไปใชVนั้นไม]จำเปoนตVองนำทุกกระบวนการของกรอบดำเนินงาน

ไอทิลไปดำเนินการ แต]ควรเลือกกระบวนการที่เหมาะสมกับสภาพงาน งบประมาณ จำนวนบุคลากร 

และขนาดขององค_กรดVวย จากแนวทางดังกล]าวทำใหVงานวิจัยนี้พบว]า การจัดการระบบขVอมูลนั้น

สามารถนำกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และกระบวนการจัดการคำ

รVองขอขVอมูลหรือบริการ (Request Fulfillment) มาประยุกต_ใชVไดV โดยสาเหตุที่เลือกในสองส]วนนี้นั้น

เนื่องจากศูนย_ดิจิทัลชุมชนมีผูVปฏิบัติงานจำนวนนVอยตลอดจนลักษณะงานไม]ซับซVอน สอดคลVองกับ

การศึกษาของ Yamakawa (2012) ที ่พบว]ากระบวนการบริหารการเปลี ่ยนแปลงเปoนหนึ ่งใน

กระบวนการที่ถูกนำมาใชVบ]อยที่สุดในกลุ]มตัวอย]างที่ทำการศึกษา การทำงานของกระบวนการจัดการคำ

รVองขอขVอมูลหรือบริการนั้น มีหนVาที่หลักในการเติมเต็มความตVองการของผูVใชVขVอมูล ทั้งการคVนหา

แหล]งขVอมูล ความเปoนไปไดVในการใชVขVอมูลและรูปแบบของขVอมูล ซึ่งขVอมูลที่ตVองการเพิ่มเติมนั้นอาจ

ส]งผลกระทบต]อระบบจัดการขVอมูลชุมชนที่มีอยู ]เดิม รวมไปถึงโครงสรVางพื ้นฐานดVานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่จะตVองใชVรองรับกับความตVองการใหม]นี้ ส]วนกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น มี

หนVาที่ในการจัดการต]อการเปลี่ยนแปลงของระบบจากผลของกระบวนการจัดการคำรVองขอขVอมูลหรือ

บริการ ทั้งดVานของการเพิ่มเติม/แกVไขระบบสารสนเทศชุมชน ตลอดจนโครงสรVางพื้นฐานดVานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตVองใชVอีกดVวย นอกจากกระบวนการที่เปoนองค_ประกอบหนึ่งของการจัดการระบบขVอมูล

ชุมชนโดยการมีส]วนร]วมของศูนย_ดิจิทัลชุมชนและภาคประชาชน ยังประกอบดVวยส]วนประกอบที่

เกี่ยวขVองอีก 6 ประการคือ 1) คณะทำงานดVานขVอมูลภาคประชาชนในชุมชน 2) ผูVดูแลและผูVบริหารของ

ศูนย_ดิจิทัลชุมชน 3) ผูVสนับสนุนขVอมูลชุมชนและผูVสนับสนุนโครงสรVางพื้นฐานดVานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) ขVอมูลชุมชน 5) โครงสรVางพื้นฐานดVานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ผูVประสานงาน แนวทางที่ไดVนีจ้ะ

เปoนแนวทางใหVกับศูนย_ดิจิทัลชุมชนอื่น ๆ ในการสรVางแหล]งรวบรวมขVอมูลดVานต]าง ๆ และการใหVบริการ

ที่เปoนประโยชน_ตรงกับความตVองการของคนในชุมชน โดยการมีส]วนร]วมของภาคประชาชนและศูนย_

ดิจิทัลชุมชน (ดิษฎาพันธ_ และศิริณา, 2562; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2559) 
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