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บทคัดยอ  

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินบนเว็บไซตของ

หองสมุดมหาวทิยาลัยราชภัฏ ศึกษาวิสัยทัศนและพันธกิจของหองสมุด และนําเสนอแนวทางการบริการสารสนเทศ

บนเว็บไซตของหองสมุด เปนการศึกษาโดยการสํารวจเว็บไซต กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัย คือ เว็บไซตของหองสมุดที่

ใหบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น 8 เว็บไซต เครื่องมือที่ใชวิจัย คือ แบบสํารวจเว็บไซต วิเคราะหขอมูลเชิง

ปริมาณดวยคารอยละและขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา หองสมุดใชชื่อเรียก

บริการ 5 ชื่อ ไดแก หองสมุดมนุษย สารสนเทศทองถิ่น ฐานขอมูลทองถ่ิน ขอมูลทองถิ่น และหนังสือมีชีวิต โดย

จัดเก็บและใหบริการองคความรูของบุคคล ขอมูลและสารสนเทศทองถิ่นในรูปแบบสื่อดิจิทัลที่เปนเว็บเพจมากที่สุด 

และมีเนื้อหาดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ผักพ้ืนบานอาหารทองถิ่น และศิลปหัตถกรรมมากที่สุด หองสมุด

กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีแสดงทิศทางและขอบเขตการดําเนินงานที่ใหความสําคัญกับการบริการสารสนเทศ

และการพัฒนาทองถิ่น และกําหนดพันธกิจที่ครอบคลุมการบริการสารสนเทศดวยเทคโนโลยีหรือฐานขอมูลทองถ่ิน 

ทั้งน้ีหองสมุดควรกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจในแผนกลยุทธท่ีมุงเนนการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินโดยใช

เทคโนโลย ีนําเสนอบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินเปนเมนูหนึ่งที่หนาแรกของเว็บไซตหองสมุด อธิบายขอบเขต

การใหบริการ จัดกลุมสารสนเทศใหเขาถึงไดงาย จัดบริการสารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย และประชาสัมพันธ

บริการสารสนเทศผานสื่อและกิจกรรมตาง ๆ  

 

คําสําคัญ: บริการสารสนเทศ, ภูมิปญญาทองถ่ิน, เว็บไซตหองสมุด 

 

ABSTRACT  

 The objectives of this research were to explore information services on local 

wisdom on the website of Rajabhat University libraries; to study the vision and mission of the 

library; and to present information service guidelines on the library's website.  It was a study by 

surveying the website. The sample group consisted of 8 websites of libraries providing information 



on local wisdom.  The research tool was a website survey.  Quantitative data were analyzed with 

percentage and qualitative data using content analysis.  The results showed that libraries use 5 

names of services, namely the human library, local information, local database, local data, and 

living books.  They stored and served the body of knowledge of individuals, local data and 

information in the form of most web pages.  They have content on local culture and traditions, 

local vegetables and food, and local arts and crafts.  The library sets out a vision and mission that 

outlines the direction and scope of its operations with a focus on information services and local 

development and define a mission that covers information services with technology or local 

databases.  The library should define the vision and mission in a strategic plan that focuses on 

providing information services to local wisdom using technology.  In addition, they should present 

information services on local wisdom as one of the menus on the home page of the library website, 

explain the scope of service, group information for easy access, provide information services in a 

variety of formats, and publicize information services through media and activities. 
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บทนํา 

 ภูมิปญญาทองถิ่น คือ ความรูท่ีมีอยูท่ัวไป ๆ ในสังคม ชุมชนและในตัวผูรูเอง เปนความรูที่เกิด

จากประสบการณในชีวิตของคนน้ัน ๆ สิ่งที่เรียนรูผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะหและลงมือปฏิบัติจน

เกิดปญญาในแตละทองถิ่นน้ัน ๆ จนกระท่ังสิ่งที่เรียนรูมาจากหลาย ๆ เรื่องไดถูกประกอบกันข้ึน แลวตกผลึกเปน

องคความรู ซึ่งจัดวาเปนพื้นฐานขององคความรูสมัยใหมที่ชวยในการเรียนรูเพ่ือการแกปญหา ชวยการจัดการและ

ปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา จึงควรมีการสืบคน รวบรวม ศึกษา ถายทอด พัฒนาและนําไปใชประโยชนได

อยางกวางขวาง (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551) ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

(พ.ศ. 2560-2564) ไดมุงเนนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต โดยปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู

เชิงสรางสรรคและมีชีวิต อาทิ พิพิธภัณฑ หองสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร โรงเรียนผูสูงอายุ รวมท้ัง

สงเสริมใหมีระบบการจัดการความรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน และสรางสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรูที่ดึงดูดให

คนทุกชวงวัยเกิดความสนใจเขาไปเรียนรูและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559) ดังนั้น ภูมิปญญาทองถิ่นจึงเปนเสมือนมรดกล้ําคาที่มีการสืบทอดกันรุนสูรุน

และจําเปนอยางยิ่งท่ีลูกหลานจะไดสืบสานและอนุรักษใหภูมิปญญาทองถิ่นคงอยูตอไป 

 การสืบสานและรักษาภูมิปญญาทองถ่ินนับเปนพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินที่เสริมสราง

พลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความ

เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยแสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการบน

พ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, 



2547) โดยมีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงทําหนาท่ีในการจัดหา 

รวบรวม จัดเก็บ จัดระบบและใหบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินในรูปแบบที่หลากหลายและครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ที่รับผิดชอบ หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงเปนแหลงเรียนรูที่ใหบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นที่จัดเตรียม

และอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการในการเขาถึงและใชบริการสารสนเทศผานสื่อและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใหบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน มีงานวิจัยหลาย

เรื่องที่พบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดใหบริการในรูปแบบดิจิทัล ไดแก งานวิจัยของ เจียมจิต บวชไธสง และ

ขวัญชฏิล พิศาลพงศ (2556) ทีพ่บวา หองสมุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนใหญมีการใหบริการสืบคนสารสนเทศภูมิ

ปญญาทองถิ่นจากฐานขอมูลหรือหองสมุดดิจิทัลผานเว็บไซต และมีงานวิจัยที่มุงศึกษาความตองการหรือความพึง

พอใจของผูใชบริการ ไดแก งานวิจัยของ อริญชัย หามณี และคณะ (2560) พบวา ผูใชบริการตองการใชสารสนเทศ

ดานแพทยแผนไทยและสมุนไพรมากเปนลาํดับแรก รองลงมาคือดานผักพ้ืนบานอาหารพื้นถิ่น และดานคติและความ

เชื่อ โดยมีความพึงพอใจตอการใชบริการเว็บไซตสารสนเทศทางการศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นและการบริการ

สารสนเทศทางการศึกษาเพื่อบริการทองถิ่นในระดับมาก ขณะท่ีงานวิจัยของ สรัลชนา น้ําเงินสกุณี (2561) พบวา 

ผูใชบริการสวนใหญใชขอมูลทองถิ่นที่มีเนื้อหาในสาขาอาหารและโภชนาการ สาขาปรัชญา ศาสนาและประเพณี 

สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาแพทยแผนไทย และสาขาศิลปกรรม โดยสืบคนขอมูลทองถ่ินจากฐานขอมูล

หองสมุดและฐานขอมูลทองถิ่น สวนงานวิ จัยของ จุฬาลักษณ วิหงษ  (2563) พบวา ประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีความตองการบริการสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น โดยการแปลงทรัพยากร

สารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินใหอยูในรูปแบบดิจิทัลเพ่ือเปนการอนุรักษสงวนรักษาทรัพยากรใหคงอยูในระยะยาว 

 การบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงเปนสวนสําคัญท่ี

ชวยใหประชาชนสามารถเขาถึงและใชบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินที่ตรงความตองการ ซึ่งหองสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงไดจัดบริการดังกลาวไวบนเว็บไซตของหองสมุด โดยยังไมมีการศึกษาวิจัยวาหองสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดใหบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินในรูปแบบใดบาง จึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นบนเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในครั้งนี้ เพ่ือใหได

ขอมูลเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินที่มีรูปแบบการบริการที่หลากหลายและเปนแนวทางให

ผูปฏิบัติงานหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงไดนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงการ

ใหบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นใหมีความเหมาะสมในบริบทและพื้นที่ที่หองสมุดรับผิดชอบตอไป 

 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือสํารวจการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นบนเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏ 

2. เพ่ือศึกษาวิสัยทัศนและพันธกิจของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในการบริการสารสนเทศ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. เพ่ือนําเสนอแนวทางการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินบนเว็บไซตของหองสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

 



ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 

 การวิจัยนี้เปนการศึกษาโดยการสํารวจเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใหบริการ

สารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน มีขั้นตอนและวิธดีําเนินการดังน้ี 

 1) ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เว็บไซตของหองสมดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 38 เว็บไซต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย คือ เว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จํานวน 8 เว็บไซตทีไ่ดจากการสํารวจขอมูลเก่ียวกับการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินที่ปรากฏบนเวบ็ไซตของ

หองสมุด โดยการเลือกแบบเจาะจงเว็บไซตของหองสมุดที่มีการจัดบริการและการปรับปรุงขอมูลอยางตอเนื่อง 

ไดแก (1) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2) สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (3) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (4) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (5) หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช (6) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (7) สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ (8) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

 2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสํารวจเว็บไซตหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีรายละเอียด

ของขอมูลที่บันทึก ไดแก ช่ือหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ วันเดือนปที่บันทึกขอมูล ชื่อเรียกบริการสารสนเทศภูมิ

ปญญาทองถิ่น ลักษณะของบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น และเน้ือหาของสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินที่

ใหบริการบนเว็บไซตของหองสมุด ซึ่งครอบคลุมสารสนเทศภมูิปญญาทองถ่ิน 8 ดานที่นําเสนอไวในผลการศกึษาของ 

อริญชัย หามณี และคณะ (2560) ไดแก ดานภาษาและวรรณกรรมทองถ่ิน ดานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ดานผัก

พ้ืนบานอาหารทองถิ่น ดานแพทยแผนไทยและสมุนไพร ดานศิลปหัตถกรรม ดานเกษตรกรรม ดานเครื่องมือ

เครื่องใช และดานคติและความเช่ือ 

 3) การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสํารวจและบันทึกขอมูลเก่ียวกับการบริการสารสนเทศภูมิ

ปญญาทองถิ่นบนเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันท่ี 1-20 กันยายน 
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 4) การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการบันทึกในแบบสํารวจเว็บไซตหองสมุดที่เปน

ขอมูลเชิงปริมาณมาคํานวณคารอยละ สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา  

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล  

                        1. การบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นบนเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภฏั  

 จากการสํารวจการบริการสารสนเทศภมูิปญญาทองถ่ินบนเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลยัราช

ภัฏ 8 แหง (ตารางที ่1) พบวา หองสมุดใชชื่อเรียกบริการ 5 ช่ือ ไดแก หองสมุดมนุษย สารสนเทศทองถ่ิน ฐานขอมูล

ทองถ่ิน ขอมูลทองถ่ิน และหนังสือมีชีวิต แตละบริการมีรายละเอียดดังนี ้

  1) หองสมุดมนุษย (Human library) เปนแหลงรวบรวมและถายทอดองคความรูของ

บุคคลในทองถ่ิน โดยใหบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นผานยูทูป เชน ความรูดานวัฒนธรรมและอาหาร ความรู

ดานศิลปหัตถกรรม เปนตน หองสมุดที่ใหบริการ ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 



  2) สารสนเทศทองถิ่น เปนแหลงจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศทองถิ่นในรูปแบบ

ของไฟลรูปภาพและเว็บเพจ เชน สารสนเทศเก่ียวกับภาษาถิ่น สารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัด เปนตน หองสมุดที่

ใหบริการ ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

  3) ฐานขอมูลทองถิ่น เปนแหลงจัดเก็บและใหบริการขอมูลทองถ่ินในรูปแบบของเว็บ

เพจ หองสมุดท่ีใหบริการ ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

  4) ขอมูลทองถิ่น เปนแหลงจัดเก็บและใหบริการขอมูลทองถิ่นในรูปแบบหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เชน ขอมูลเกี่ยวกับจังหวัด เปนตน หองสมุดที่ใหบริการ ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

  5) หนังสือมีชีวิต (Living books) เปนหนังสืออิ เล็กทรอนิกสและสารสนเทศ

อิเล็กทรอนิกสที่นําเสนอภูมิปญญาทองถ่ินผานยูทูป เว็บเพจและคิวอารโคด หองสมุดท่ีใหบริการ ไดแก 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 ผลการสํารวจยังพบวา หองสมุดใหบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินในรูปแบบสื่อดิจิทัลที่เปน

เว็บเพจมากที่สุด (รอยละ 50.0) รองลงมาคือยูทูป (รอยละ 37.5) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส (รอยละ 25.0) ทั้งน้ี

อาจเนื่องจากองคความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมีขอบเขตเนื้อหาที่หลากหลายจึงจําเปนตองใชวิธีการเผยแพรและ

ถายทอดผานสื่อที่หลากหลายดวยเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เจียมจิต บวชไธสง และขวัญชฏิล พิศาล

พงศ (2556) ทีพ่บวาฐานขอมูลหรือหองสมุดดิจิทัลดานสารสนเทศภูมปิญญาทองถ่ินมีรูปแบบหรอืลักษณะของขอมลู

ที่เปนขอความ รูปภาพ วีดิทัศนและเสียง และยังสอดคลองกับผลการศึกษาของ จุฬาลักษณ วิหงษ (2563) ที่พบวา

ผูใชตองการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นโดยแปลงทรัพยากรสารสนเทศใหอยูในรูปแบบดิจิทัลท่ีเปนไฟล

เอกสาร รูปภาพและวีดิทัศน สวนขอบเขตเนื้อหาท่ีใหบริการมากที่สุดคือวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ผักพื้นบาน

อาหารทองถ่ิน และศิลปหัตถกรรม (รอยละ 62.5 เทากัน) ซึ่งผลการศึกษาโดยเฉพาะขอบเขตเนื้อหาเก่ียวกับอาหาร

ทองถ่ินสอดคลองกับผลการศึกษาของ อริญชัย หามณี และคณะ (2560) และ สรัลชนา นํ้าเงินสกุณี (2561) ที่พบวา

ผูใชบริการตองการใชบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินที่เก่ียวของกับอาหารทองถิ่นมากเปนลําดบัแรก ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะประเทศไทยมีภูมิปญญาดานอาหารทองถ่ินที่หลากหลายและแตกตางกันในแตละภูมิภาค  

 

  



ตารางที่ 1  การบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นบนเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

การบริการสารสนเทศ จํานวน (n=8) รอยละ 

1. ชื่อเรียกบริการสารสนเทศ 

- หองสมุดมนุษย 

- สารสนเทศทองถ่ิน 

- ฐานขอมูลทองถ่ิน 

- ขอมูลทองถ่ิน 

- หนังสือมีชีวติ 

 

2 

2 

2 

1 

1 

 

25.0 

25.0 

25.0 

12.5 

12.5 

2. รูปแบบสื่อดจิิทัลที่ใหบริการ 

- เวบ็เพจ 

- ยูทูป 

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

- ไฟลรูปภาพ 

- คิวอารโคด 

 

4 

3 

2 

1 

1 

 

50.0 

37.5 

25.0 

12.5 

12.5 

3. ขอบเขตเนื้อหา 

- ภาษาและวรรณกรรมทองถ่ิน  

- วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น  

- ผักพ้ืนบานอาหารทองถ่ิน  

- แพทยแผนไทยและสมุนไพร  

- ศิลปหัตถกรรม  

- เกษตรกรรม  

- เครื่องมือเครื่องใช  

- คติและความเช่ือ 

 

2 

5 

5 

1 

5 

2 

1 

1 

 

25.0 

62.5 

62.5 

12.5 

62.5 

25.0 

12.5 

12.5 

 

2. วิสัยทัศนและพันธกิจของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏในการบริการสารสนเทศภูมิ

ปญญาทองถิ่น  

จากการศึกษาวิสัยทัศนและพันธกิจของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา ทิศทางและ

ขอบเขตของการดําเนินงานหองสมุดที่เก่ียวของกับการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นใหความสําคัญใน 2 

ประเด็น คือ (1) การบริการสารสนเทศ (Information service) และ (2) การพัฒนาทองถิ่น (Local development) 

มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) การดําเนินงานท่ีมุงเนนการบริการสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระบุคําวา “บริการสารสนเทศ” ไวในวิสัยทัศนและ

พันธกิจของหองสมุด โดยมีหองสมุด 6 แหงท่ีกําหนดพันธกิจเก่ียวกับบริการสารสนเทศ ไดแก สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สํานักวิทย



บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  

 2) การดําเนินงานที่มุงเนนการพัฒนาทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวา สํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ระบุคําวา “การพัฒนาทองถ่ิน” ไวในวิสัยทัศนและพันธกิจของหองสมุด โดยหอสมุดกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กําหนดพันธกิจโดยระบุวา “พัฒนาและถายทอดองคความรูเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ินที่ยั่งยนื” 

จากผลการศึกษาขางตนที่พบวาวิสัยทัศนและพันธกิจของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏให

ความสําคัญในประเด็นการบริการสารสนเทศและประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ อริญ

ชัย หามณี และคณะ (2560) ที่กําหนดวิสัยทัศนในยุทธศาสตรการสงเสริมการบริการสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือ

บริการทองถ่ินของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ระบุวา “แหลงบริการ

สารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูสูทองถ่ิน” และกําหนดพันธกิจวา “บริการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา

แกทองถ่ิน” ทั้งนี้อาจเนื่องจากการพัฒนาทองถ่ินเปนประเด็นยุทธศาสตรประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา มีหองสมุด 1 แหงท่ีกําหนดพันธกิจครอบคลุมทั้งการบริการ

สารสนเทศและการพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุวา “พัฒนาคุณภาพงานบริการสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” ไดแก 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และมีหองสมุด 2 แหงที่กําหนดพันธกิจเก่ียวกับการบริการสารสนเทศ

ดวยเทคโนโลยีหรือฐานขอมูลทองถิ่น ไดแก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาญจนบุรี ท่ีระบุวา “บริการสารสนเทศใหมีความเปนเลิศดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม” และสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ที่ระบุวา “จัดทําฐานขอมูลทองถ่ินตอบสนองความตองการ

ของชุมชนตามศาสตรพระราชา” ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นใน

ฐานขอมูลจะชวยใหผูใชสืบคนสารสนเทศที่ตองการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เจียมจิต บวช

ไธสง และขวัญชฏิล พิศาลพงศ (2556) และ สรัลชนา น้ําเงินสกุณี (2561) ท่ีพบวาหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

ใหญใหบริการสืบคนสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นจากฐานขอมูลหรือหองสมุดดิจิทัลผานเว็บไซต 

 

3. แนวทางการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นบนเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ  

จากการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจเว็บไซตของหองสมุดและการศึกษาวิสัยทัศนและ

พันธกิจของหองสมุด สรุปแนวทางการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินบนเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัยราช

ภัฏดังรายละเอียดในตารางที่ 2 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2  แนวทางการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินบนเว็บไซตของหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

ลําดับท่ี แนวทาง 

1. กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจในแผนกลยุทธของหองสมุดที่แสดงทิศทางและขอบเขตการดําเนินงานที่

มุงเนนการจัดบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

เพ่ือใหเกิดประโยชนแกผูใชบริการในการใชสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

2. นําเสนอบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นเปนเมนูหนึ่งท่ีปรากฏในหนาแรกของเว็บไซตหองสมุด 

โดยใชคําที่สื่อความหมายและเขาใจไดงาย เพื่อดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ 

3. ใหรายละเอียดคําอธิบายเก่ียวกับบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นและขอบเขตเนื้อหาที่ครอบคลุม 

เพ่ือใหผูใชบริการไดรูจักบริการสารสนเทศของหองสมุด 

4. จัดกลุมสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นตามสาขาวิชาอยางเปนระบบ เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึงเรื่องที่

ตองการไดงาย 

5. จัดบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย เชน ฐานขอมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

เวบ็ไซต สื่อสังคมออนไลน เปนตน โดยเปนสื่อที่ตรงกับความสนใจของผูใชบริการและนําเสนอเนื้อหา

ที่เขาใจไดงาย 

6.  เผยแพรขาวสารและประชาสัมพันธเก่ียวกับการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นท่ีใหบริการบน

เว็บไซตของหองสมุดผานสื่อประชาสัมพันธและกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดการใช

บริการอยางตอเนื่อง 

  

สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

 การวิจัยน้ีมีขอคนพบเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินบนเว็บไซตของหองสมุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยหองสมุดมีการกําหนดวสิัยทัศนและพันธกิจในแผนกลยุทธของหองสมุดที่มุงเนนการบริการ

สารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งชวยใหเห็นทิศทางและขอบเขตการดําเนินงานของ

หองสมุดในการจัดบริการสารสนเทศและการพัฒนาทองถ่ินควบคูกัน การจัดบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นบน

เว็บไซตของหองสมุดจึงสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่น เนื่องจาก

หองสมุดเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเขาถึงและใชสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่นในมิติ

ตาง ๆ หองสมุดจึงจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่นในรูปแบบสื่อดิจิทัลที่หลากหลาย เชน เว็บเพจ 

ยูทูป หนังสืออิเล็กทรอนิกส ไฟลรูปภาพ และคิวอารโคด เพ่ือใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศไดอยาง

รวดเร็วและไดรับสารสนเทศที่ตรงความตองการ ซึ่งบริการสารสนเทศสวนใหญครอบคลุมเนื้อหาดานวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น ผักพ้ืนบานอาหารทองถ่ิน และศิลปหัตถกรรม ดังน้ัน การจัดบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินจะ

ประสบผลสําเร็จได หองสมุดจําเปนตองนําเสนอบริการสารสนเทศท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ สราง

ความเขาใจเก่ียวกับบริการสารสนเทศใหเกิดข้ึนกับผูใชบริการ จัดกลุมเน้ือหาของสารสนเทศที่เอ้ืออํานวยให

ผูใชบริการเขาถึงไดงาย จัดบริการสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย ตลอดจนเผยแพรและประชาสัมพันธเก่ียวกับ

บริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดการใชประโยชนในวงกวาง 

 



 สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัยมีดังนี ้

 1) ดานการบริหารจัดการ หองสมุดควรกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจในแผนกลยุทธท่ีให

ความสําคัญกับการบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนการดําเนินงานท่ีหองสมุดมีบทบาทในการสนับสนุน

การเขาถึงและการใชสารสนเทศของประชาชนเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น  

 2) ดานการจัดบริการ หองสมุดควรจัดบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินโดยสํารวจความ

ตองการสารสนเทศของผูใชบริการที่เปนกลุมเปาหมายและออกแบบบริการที่ดึงดูดความสนใจของผูใชบริการ โดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดบริการสารสนเทศ เชน คลังสารสนเทศดิจิทัล หองสมุด

ดิจิทลั ฐานขอมูล แอปพลิเคชัน และสื่อสังคมออนไลน เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งน้ีหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถนําไปใชประโยชนใน

การพัฒนาและออกแบบบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินที่ตรงความตองการของผูใชบริการและสอดรับกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินในขอบเขตความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้หองสมุดประชาชน หองสมุด

โรงเรียน และหองสมุดที่มีวัตถุประสงคของการดําเนินงานที่มุงเนนการพัฒนาทองถิ่นสามารถนําผลการวิจัยนี้ไปใชใน

การจัดบริการสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนแกประชาชนท่ีเปนกลุมเปาหมายของหองสมุดไดอีกดวย 
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