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บทคดัย่อ 

บทความน้ีนาํเ สนอผลการวจิยั ท่ีไดจ้ากการพฒันา รูปแบบของศูนยก์ลางความรู้  โดยนาํหลกัการจดัการ

ความรู้มาใช ้เพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติของชุมชน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เป็นแบบ

สมัภาษณ์และแบบสอบถาม จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหารสถาบนับริการสารสนเทศ อาจารยท่ี์สอนทางดา้น

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิคการวจิยั

แบบเดลฟาย เพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบของศูนยก์ลางความรู้ และนาํไปทดลองใชจ้ริงท่ีศูนยก์ารเรียนรู้วงัจนัทรเกษม จากนั้น

จึงนาํผลท่ีไดม้าจดัระดมความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุ และนาํขอ้คิดเห็นท่ีไดม้าแกไ้ขปรับปรุงและพฒันารูปแบบ

ของศูนยก์ลางความรู้ใหเ้หมาะสม 

ผลการวจิยัพบวา่รูปแบบของศูนยก์ลางความรู้ประกอบดว้ย  นโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และ

องคป์ระกอบของศูนยก์ลางความรู้ ซ่ึงได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ บริการสารสนเทศ เทคโนโลย ีวสัดุอุปกรณ์และ

สถานท่ี กิจกรรม รวมทั้งบุคลากร นอกจากนั้นยงันาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการสร้างศูนยก์ลาง

ความรู้ ในรูปแบบของเวบ็ไซต ์ (http://www.siamkc.org) เพ่ือใหบ้ริการความรู้ เผยแพร่ความรู้ และแ ลกเปล่ียน

ความรู้ของคนในชุมชน ซ่ึงศูนยก์ลางความรู้อาจจะเป็นสถานท่ีท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ หรือพฒันาจากหอ้งสมุดเดิม หรือ

อาจจะดาํเนินการผา่นทางเวบ็ไซต ์โดยไม่จาํเป็นตอ้งมีสถานท่ีก็ได ้ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถเขา้มาใชบ้ริการไดทุ้กท่ีทุกเวลา   

รูปแบบของศูนยก์ลางความรู้ท่ีพฒันา ข้ึนมามีช่ือวา่ CAP-SMART Model ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือม

ความสมัพนัธ์ระหวา่งหอ้งสมุดกบัชุมชน ผา่นกิจกรรมต่างๆ ในศูนยก์ลางความรู้ ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมานอกเหนือจาก

บริการหลกัของหอ้งสมุดท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เพ่ือรองรับรูปแบบการศึกษาหาความรู้ของชุมชน  

 

คาํสําคญั: ความรู้ ศูนยก์ลางความรู้ รูปแบบศูนยก์ลางความรู้ การจดัการความรู้ ชุมชน  
  

ABSTRACT 

This article presents the results of the research which developed the knowledge center model by 

applying the principle of knowledge management in managing the knowledge center to support life-long learning 

in the community. The tools for data collection are an in-depth interview form and questionnaires which were used 

in order to collect data from 3 focus groups. The focus groups consist of the management of information resource 

centers, library and information science teachers, and experts in related field. This research uses Delphi technique 

in data analysis to develop a model for knowledge center. The model has been tested at Chandrakasem Learning 
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Center, Ministry of Education. After the pilot test, a focus group interview has been conducted to gather comments 

and suggestions from the experts in the field. The comments will be used for improving and developing the model.  

The results of this research are as follows: the knowledge center model consists of policies, goals, 

objectives and components of the knowledge center which should have such key components as information 

resources, services, technology, materials and location, activities and human resource. Moreover, the knowledge 

center should also use information technology as a tool to create the virtual knowledge center via web site 

(http://www.siamkc.org) for serving, disseminating, and exchanging knowledge and information among people in 

the community. Regarding the location of the knowledge center, it can be newly established or developed from 

existing library. Alternatively, it can also be a virtual center which allows people to research on information 

anywhere, anytime through the use of a web site.   The developed model is called “CAP-SMART Model”. Asides 

from being a source of information, the knowledge center should also organize various kinds of edutainment 

activities to encourage life-long learning and foster intimate relationship between the knowledge center and people 

in the community. 

 

Keyword: knowledge, knowledge center, knowledge center model, knowledge management, and community 

 

บทนาํ 

 โลกปัจจุบนัไดพ้ฒันาสู่ระบบ “สงัคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ” (knowledge-based economy society) โดยมี

การสร้างตน้ทุนทางปัญญา ซ่ึงศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศต่างๆ ข้ึนอยูก่บัการสร้างองคค์วามรู้ การถ่ายทอด

ความรู้ และแหล่งบริการความรู้แก่ประชากรในประเทศ  นาํมาสู่ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาคนไทยในทุกดา้น 

โดยเฉพาะการพฒันาใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีกา้วหนา้ไดด้ว้ยตนเอง  ปัจจยัสาํคญัในการพฒันาปัญญา คือ  แหล่งการ

เรียนรู้  สงัคมตอ้งมีการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานในการจดัการแหล่งเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ มีการระดมและกระจาย

ทรัพยากรการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวางใหท้ัว่ถึงอยา่งเป็นธรรม และมีการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัสอดคลอ้งกบั

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ   ในแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวติเสนอกระบวนทศันท่ี์กวา้งขวางดา้นการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง  

ท่ีตอ้งการทั้งการเขา้ถึงท่ีเปิดกวา้งต่อบริการการศึกษา แต่ยงัตอ้งปรับปรุงแรงจูงใจของกลุ่มคนหนุ่มสาวเยาวชนท่ีจะ

เรียนรู้ และมีขีดความสามารถท่ีจะเรียนโดยอิสระ ทกัษะขั้นพ้ืนฐานเป็นส่ิงจาํเป็นต่อทั้งเยาวชนและผูใ้หญ่ แรงจูงใจ

ท่ีจะเรียนสร้างข้ึนไดห้ลายวธีิภายใตก้ารศึกษาในระบบ เช่น โครงการอาชีวศึกษาเปิด โอกาสใหร้วมการเรียน ใน

หอ้งเรียนกบัการเรียนในท่ีทาํงาน เสริมสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัต่างๆ นอกโรงเรียน การสร้างบรรยากาศการ

เรียนท่ีมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  (learner-centered pedagogy) ทาํใหน้กัเรียนรู้สึกสนุกสนาน และมีความมัน่ใจใน

โรงเรียน ผูเ้รียนท่ีเป็นผูใ้หญ่จะไดแ้รงจูงใจเป็นอย่ างมาก  จากการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัประสบการณ์ในอดีตและ

ชีวติของผูเ้รียน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาท่ีแทจ้ริงจากส่ิงท่ีเรียนรู้ ซ่ึงตอ้งพฒันาวธีิการใหค้วามรู้ ปรับใหเ้ขา้กบัส่ิง

ท่ีตอ้งการ โดยส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึง คือ ความยดืหยุน่ของขั้นตอนต่างๆ ตอ้งปรับใหเ้ขา้กบัสภาพของผูเ้รียนแต่ละคน   

การพฒันาศกัยภาพคนไทยและโครงสร้างสงัคมไทยเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ  เพ่ือให้

ประเทศไทยมีศกัยภาพการแข่งขนัในสงัคมโลก จาํเป็นตอ้งมีกาํลงัคน เพ่ือการบริหารจดัการและดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆ ทาํใหเ้กิดโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ เป็นสถานท่ีท่ีใหก้ารศึกษาโดยไม่เลือก
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เพศ วยั พ้ืนฐานความรู้ ใหข้่าวสารท่ีทนัสมยัแก่ผูใ้ชบ้ริการ ปลูกฝังนิสยัรักการอ่าน ใหผู้ใ้ชไ้ดพ้กัผอ่น  เกิดความ

เพลิดเพลินใจ และยงัเป็นสถานท่ีในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ใหท้นัสมยัตลอดเวลา สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กล่าววา่ “การจดัการศึกษาตอ้ง

เป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข”  

 แหล่งการเรียนรู้ท่ีคนไทยรู้จกัดีก็คือหอ้งสมุด ซ่ึงจดัวา่เป็นสถาบนัท่ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาประเทศให้

เจริญกา้วหนา้ เพราะหอ้งสมุดเป็นแหล่งท่ีจะช่วยส่งเสริมปรับปรุงสงัคมในดา้นการศึกษา วฒันธรรม เศรษฐกิจ และ

ความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยเฉพาะหอ้งสมุดประชาชนท่ีมุ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีดอ้ยโอกาส  ขาดโอกาสและพลาดโอกาส

ทางการศึกษา เพ่ือใหป้ระชาชนและกลุ่มเป้าหมายไดใ้ชเ้ป็นแหล่งคน้ควา้หาความรู้ แต่หอ้งสมุดประชาชนก็ประสบ

กบัปัญหาการดาํเนินงาน  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538 ) ไดก้ล่าวถึงปัญหาการดาํเนิ นงาน ของหอ้งสมุด

ประชาชนไว ้2 ดา้นหลกัๆ คือ ปัญหาดา้นการจดัการ หอ้งสมุดส่วนใหญ่ยงัจดับริการในเชิงตั้งรับ  ขาดการประสาน

สมัพนัธ์กบัชุมชนและองคก์าร หน่วยงานในระดบัพ้ืนท่ีขาดการนาํอาสาสมคัรเขา้มาช่วยในการดาํเนินงานหอ้งสมุด 

คณะกรรมการหอ้งสมุดยงัไม่มีบทบาทในการพฒันาหอ้งส มุดเท่าท่ีควร บุคลากรมีการโอนยา้ยและลาออกค่อนขา้ง

สูง ทาํใหง้านหอ้งสมุดขาดความต่อเน่ืองในการพฒันา และการจดับริการไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  ส่วนอีกปัญหา

หน่ึง  คือ  ปัญหาดา้นวชิาการ หนงัสือและส่ือมีนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นหนงัสือเก่าไม่ทนักบัเหตกุารณ์ปัจจุบนั  

การจดัระบบส่ือความรู้ยงัไม่ทนัสมยั หนงัสือและส่ือยงัไม่สนองความตอ้งการของประชาชน รวมทั้งขาดเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นการจดับริการ  

 ดงันั้นการพฒันาศูนยก์ลางความรู้ ใหเ้หมาะสมกบัชุมชนและสอดคลอ้งกบั การจดัการศึกษารูปแบบใหม่  

จึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิง่ และเป็นส่วนหน่ึงของการเสริมแนวคิด การจดัการใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กล่าววา่  “รัฐตอ้งส่งเสริม  

การดาํเนินงานและจดัตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวติทุกรูปแบบ  ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พิพธิภณัฑ ์หอศิลป์  

สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีศูนยก์ารกีฬาและนนัทนาการ 

แหล่งขอ้มูลและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอยา่งพอเพียงและอยา่งมีประสิทธิภาพ” 

 

วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือพฒันารูปแบบของศูนยก์ลางความรู้ใหส้นบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติของชุมชน 

 

วธีิการศึกษา 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการพฒันารูปแบบศูนยก์ลางความรู้ คู่ชุมชน  โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอน  

ในการดาํเนินการวจิยั ตามลาํดบัดงัน้ี 

 1. ประชากร 

    ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นบุคคลดา้นบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ การจดักา ร

ความรู้ หรือสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 30 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มี 2 ประเภท คือ แบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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2.1  แบบสมัภาษณ์  

คณะผูว้จิยันาํขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้าง

และแนวทางการพฒันาหอ้งสมุดในดา้นต่างๆ มากาํหนดกรอบในการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็น 

4 ดา้น คือ นโยบาย   เป้าหมาย   วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของศูนยก์ลางความรู้ 

2.2  แบบสอบถาม 

2.2.1  แบบสอบถามฉบบัท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม ในลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด และไม่เห็นดว้ย เพ่ือมุ่งเนน้ใหผู้เ้ช่ียวชาญไดบ่้งช้ีถึง

ระดบัความน่าจะเป็นตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละขอ้คาํถาม 

2.2.2  แบบสอบถามฉบบัท่ี 2 ผูว้จิยันาํคาํตอบท่ีไดจ้ากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในการตอบแบบสอบถาม

ฉบบัท่ี 1 มาคาํนวณหาค่ามธัยฐาน (median) และค่าพิสยัระหวา่งควอไทล์  (interquartile range) ของแต่ละขอ้คาํถาม 

แลว้สร้างเป็นแบบสอบถามฉบบัใหม่ท่ีใชข้อ้คาํถามเดิม แต่เพ่ิมตาํแหน่งของมธัยฐาน ช่วงพิสยัระหวา่งควอร์ไทล ์

และตาํแหน่งท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนตอบในฉบบัท่ี 1 

3.  การสร้างเคร่ืองมือและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือ 

3.1  ศึกษา คน้ควา้ ดูงาน สาํรวจและรวบรวม ขอ้มูล  แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนปรึกษาท่ีปรึกษาดา้นศูนยก์ลางความรู้  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ท่ีนาํไปสู่จดัทาํรูปแบบ

ศูนยก์ลางความรู้ ดว้ยเทคนิคการวจิยัแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 

3.2  วเิคราะห์และสรุปผล ขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาคน้ควา้ 

3.3 จดัทาํแบบสอบถามรูปแบบศูนยก์ลางความรู้ฉบบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิด  เพ่ือรวบรวมความ

คิดเห็นแบบกวา้งๆ จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

3.4  เลือกผูเ้ช่ียวชาญจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถาบนับริการสารสนเทศ จาํนวน  

10 คน อาจารยท่ี์สอนทางดา้นบรรณารักษศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 10 คน และผูท่ี้ทาํงานดา้นวชิาชีพ

บรรณารักษ ์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 10 คน 

3.5 นาํแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 กลุ่ม 

3.6 นาํผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามฉบบัท่ี 1 มาสร้างขอ้คาํถามใหม่ ในรูปของมาตราส่วนประมาณค่า 

โดยตดัขอ้มูลท่ีซํ้ าหรือเกินความตอ้งการออก  

3.7 นาํแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 ใหผู้เ้ช่ียวชาญจดัอนัดบัความสาํคญัของแต่ละขอ้อีกคร้ังหน่ึ ง  

พร้อมระบุเหตุผลในการจดัอนัดบัดว้ย 

3.8 นาํคาํตอบของแต่ละขอ้ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 ทั้งหมดมาหาค่ามธัยฐาน และค่าพิสยั

ระหวา่งควอไทล ์ 

3.9 สร้างแบบสอบถามฉบบัท่ี 3 โดยใชข้อ้คาํถามเหมือนฉบบัท่ี 2 แต่เพ่ิมตาํแหน่งของค่าเฉล่ีย  

ค่าพิสยัระหวา่งควอไทลข์องกลุ่ม และตาํแหน่ งท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านตอบในรอบท่ี 2 โดยระบุวา่ผูเ้ช่ียวชาญ  

แต่ละท่านมีความเห็นตรงจุดใด 

3.10 นาํแบบสอบถามฉบบัท่ี 3 ใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละท่านพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยเปรียบเทียบ  

ความคิดเห็นของตนกบักลุ่ม และตดัสินใจวา่จะเปล่ียนคาํตอบหรือไม่ หากคาํตอบของตนไม่สอดคลอ้ง กบักลุ่ม  

ถา้ยนืยนัความคิดเห็นเดิมก็ขอใหแ้สดงเหตุผลประกอบดว้ย 
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3.11 นาํผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามฉบบัท่ี 3 มาสรุปเป็นตน้แบบของศูนยก์ลางความรู้ 

3.12  จดั Focus Group โดยนาํบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาและการใชศู้นยก์ารเรียนรู้ตน้แบบของ

ชุมชน มาแสดงความคิดเห็นร่วมกนั (participatory action research: PAR) 

3.13 นาํผลท่ีไดจ้ากการจดัทาํ Focus Group มาแกไ้ขปรับปรุงและพฒันารูปแบบและแนวทางของ

ศูนยก์ลางความรู้เพื่อใหไ้ดรู้ปแบบและแนวทางท่ีเหมาะสม 

4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

4.1 คณะผูว้จิยันาํคาํตอบท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์มาวเิคราะห์เน้ือหา เพ่ือตดัความซํ้ าซอ้นแล ะส่ิงท่ีเกิน

ขอบเขตวจิยัออกไป รวบรวมขอ้ความท่ีมีความคิดเห็นเดียวกนัไวด้ว้ยกนั  

4.2 นาํผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์เน้ือหา มาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  

5 ระดบั และกาํหนดนํ้ าหนกัคะแนนประจาํระดบัความคิดเห็นแต่ละระดบั 

4.3 นาํคาํตอบในแบบสอบถามท่ีไดม้าคาํนวณหาค่ามธัยฐา น และค่าพิสยัระหวา่งควอร์ไทลข์อง

คาํถามแต่ละขอ้  แลว้สร้างแบบสอบถามฉบบัใหม่ท่ีใชข้อ้ความเดิม แสดงตาํแหน่งของมธัยฐาน และค่าพิสยั

ระหวา่งควอร์ไทล ์ และตาํแหน่งท่ีผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคนตอบในแบบสอบถามฉบบัแรก  

4.4 นาํแบบสอบถามฉบบัน้ีส่งกลบัไปใหผู้เ้ช่ียวชาญในรอบท่ี 2  ในการตอบแบบสอบถามในรอบน้ี 

เพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญแต่ละคนทราบวา่ตนมีความคิดเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดเพียงใด 

เพ่ือท่ีจะไดพิ้จารณาวา่เห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนอ่ืนๆ หรือไม่ หากไม่เห็นดว้ยก็ใหแ้สดงเหตผุล

ประกอบการยนืยนัคาํตอบเดิม ในกรณีท่ีคาํตอบอยูน่อกพิสยัระหวา่งควอร์ไทล ์

4.5 นาํคาํตอบท่ีไดใ้นแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 มาคาํนวณหาค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัควอร์ไทล ์แลว้

พิจารณาผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ถา้พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัในเชิงสถิติสูง และผูเ้ช่ียวชาญ 

ส่วนนอ้ยมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่ม ยงัคงยนืยนัความคิดเห็นของตนดว้ยการแสดงเหตุผลประกอบ คณะผูว้จิยั

จะใชค้่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหวา่งควอร์ไทลข์องแบบสอบถามฉบบัท่ี 2 มาแปลผลเพ่ือสรุปผลการศึกษา  

4.6 การสร้างแบบจาํลอง  นาํขอ้ความท่ีผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุดและ  

ในระดบัเห็นด้ วย รวมทั้งขอ้คาํถามท่ีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัมาโดยสรุปเป็นแบบจาํลองของ

ศูนยก์ลางความรู้  ติดต่อหน่วยงาน เพ่ือนาํตน้แบบของศูนยก์ลางความรู้ไปพฒันาจริง และใหป้ระชาชนในชุมชน  

เขา้ไปใชง้าน พร้อมทั้งทาํแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการจดักิจกรรมแต่ละคร้ัง ซ่ึงวเิคราะห์โดยการ

หาค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) แลว้อภิปรายผลในรูปความเรียง

ประกอบตาราง สาํหรับเกณฑก์ารตดัสินผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พิจารณาจากค่าเฉล่ียเลขคณิตตามเกณฑจุ์ดกลาง 

(midpoint) ของช่วงระดบัคะแนน (class interval)  

 

ผลการศึกษา 

จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีนาํมาวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคเดลฟาย และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวฒิุ  

ในการทาํ Focus Group พบวา่รูปแบบของศูนยก์ลางความรู้ (CAP-SMART Model) มีลกัษณะดงัน้ี (ภาพท่ี 2) 

1. นโยบายของศูนยก์ลาง ความรู้   มีบทบาทและภารกิจในการจดัการสารสนเทศและความรู้  

เพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติของชุมชน  เป็นศูนยก์ลางความรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ และศูนยก์ลางการใหบ้ริการ
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สารสนเทศ  รวมทั้งพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสงัคมแบบ future science โดยการผลิต แสวงหา จดัเก็บและเผยแพร่

สารสนเทศไดด้ว้ยตนเอง 

2. เป้าหมายของศูนยก์ลางความรู้ มีเป้าหมายเพื่อรวบรวม จดัเก็บ จดัระบบสารสนเทศ / ความรู้เพ่ือ

แนะนาํอาชีพใหม่ พฒันาอาชีพใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวติ เป็นศูนยก์ลางเช่ือมโยงระหวา่งแหล่งความรู้ทอ้งถ่ิน

กบัแหล่งความรู้ทัว่โลก โดยผา่นระบบเครือข่าย ร วมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถึงการบริการ

สารสนเทศ/ ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. วตัถุประสงคข์องศูนยก์ลางความรู้  เพ่ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกบัความตอ้งการของชุมชน

และสงัคม ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางในการพฒันาประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ื อโสตทศัน ์และ  

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้  เพ่ือระบุและรวบรวมความรู้ท่ีมีอยูภ่ายในชุมชน เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และความ

เช่ียวชาญของสมาชิกในชุมชน และเพ่ือจดัระบบสารสนเทศ/ความรู้ ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึงไดง่้าย  สะดวก และรวดเร็ว 

4. องคป์ระกอบของศูนยก์ลางความรู้ 

4.1 ทรัพยากรสารสนเทศ  ในศูนยก์ลางความรู้ไดม้าจากการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกบั

ความตอ้งการของชุมชนและสงัคม เสาะแสวงหาและระบุแหล่งความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน บนัทึกความรู้จากการ

สมัภาษณ์ สงัเกต และการจดัเวทีแลกเปล่ียนความรู้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น เทปคาสเซท แถบวดิีทั ศน ์ไฟล์

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ 

4.2 บริการสารสนเทศ  ศูนยก์ลางความรู้มีบริการเผยแพร่สารสนเทศ / ความรู้ บริการและกิจกรรม 

โดยใชช่้องทางต่างๆ ท่ีเหมาะสม รวบรวมและเผยแพร่งานวจิยัดา้นวฒันธรรมชุมชน เพ่ือใหบ้ริการ จดัใหมี้การ

แลกเปล่ียนทรัพยากรสารสนเทศ /ความรู้ ระหวา่งศูนยก์ลางความรู้ และจดัหาแหล่งทุนเพ่ือการวจิยัดา้นวฒันธรรม

ชุมชน และเสาะหานกัวจิยัจากสถาบนัทอ้งถ่ิน 

4.3 เทคโนโลยี  ศูนยก์ลางความรู้ นาํเทคโนโลยี มาใช้จดัทาํระบบการคน้คืนสารสนเทศ / ความรู้  

เพ่ืออาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึง  จดัทาํและแ ปลงขอ้มูลท่ีจดัเก็บใหเ้ป็นแบบดิจิทลั จดัทาํฐานขอ้มูลระบบ

สารสนเทศ /ความรู้ท่ีไดจ้ากการรวบรวม และบนัทึกไว ้พฒันาระบบสารสนเทศโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร สร้างเวบ็ไซตข์องศูนยก์ลางความรู้ (http://www.siamkc.org) เพ่ือเป็นช่องทางในการเขา้ถึงสารสนเทศ / 

ความรู้ ท่ีมีอยูใ่นศูนยก์ลางความรู้และเช่ือมโยงแหล่งความรู้ทอ้งถ่ินกบัแหล่งความรู้ภายนอก ทั้งระดบัประเทศ 

ภูมิภาคและสากล คดัเลือกและติดตั้งระบบสืบคน้ขอ้มูลทางบรรณานุกรมแบบออนไลน ์ 

4.4 วสัดุอุปกรณ์และสถานท่ี ศูนยก์ลางความรู้ สร้างชุมชน / เครือข่ายแห่งความรู้ในเร่ือ งต่างๆ  

คดัเลือกและพฒันาจากหอ้งสมุดท่ีมีอยูเ่ดิมใหเ้ป็นศูนยก์ลางความรู้ของทอ้งถ่ิน และสร้างศูนยก์ลางความรู้ข้ึนมาใหม่

ใหเ้ป็นศูนยก์ลางความรู้ของทอ้งถ่ิน 

4.5 กิจกรรม  กิจกรรมในศูนยก์ลางความรู้ไดจ้ากการศึกษาสาํ รวจความตอ้งการสารสนเทศ /ความรู้

ของประชาชนในทอ้งถ่ิน  ส่งเสริมใหมี้การแบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้จากชุมชน / เครือข่าย โดยผา่นกิจกรรม

ต่างๆ  เช่น จดัเวทีเสวนา บรรยาย และอภิปราย เป็นตน้ รวมทั้งฝึกอบรมและสาธิตการใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีจะช่วยให้

ผูใ้ชเ้ขา้ถึงสารสนเทศและความรู้ ท่ีเป็นส่ิงพิมพแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น การใช ้OPAC ดรรชนี ในการจดักิจกรรมกบั

ชุมชน จะเนน้ใหมี้การเผยแพร่ความรู้ก่อนในช่วงแรก แลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น  

โดยการฝึกปฏิบติัจริง หลงัจากนั้นจะแนะนาํแหล่งคน้ควา้เพ่ิมเติม เพ่ือใหผู้ท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมสามารถหาความรู้

เพ่ิมเติมไดต้่อไป รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ ระหวา่งวทิยากรและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดว้ย 
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4.6 บุคลากร ศูนยก์ลางความรู้ควรส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารโดยต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ  จดัโครงการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะท่ีพึงปร ะสงค ์ไดแ้ก่ 

การบริหาร จดัการ การทาํงานเป็นทีม การรู้จกัคิดเชิงวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และรายงานผล เทคนิคการจดัการความรู้ 

การใชภ้าษาต่างประเทศ และภาษาทอ้งถ่ิน  การประชาสมัพนัธ์ รวมทั้งฝึกอบรมทกัษะการรู้สารสนเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ 

ทกัษะในการระบุสารสนเทศท่ีตอ้งการ การเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศ การคน้หา การประเมิน การสงัเคราะห์ และ  

การนาํสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1. สรุปผลการศึกษา 

นโยบายของศูนยก์ลางความรู้จะตอ้งมีบทบาทและภารกิจในการจดัการสารสนเทศและความรู้  

เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวติของชุมชน เป็นศูนย์ กลางความรู้ ศูนยก์ารเรียนรู้ ศูนยก์ลางการใหบ้ริการ

สารสนเทศและพฒันาแหล่งเรียนรู้ของสงัคมแบบ future scienceโดยการผลิต แสวงหา จดัเก็บและเผยแพร่

สารสนเทศดว้ยตนเอง ซ่ึงตรงกบัความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุในการระดมความคิดเห็น วา่ศูนยก์ลางความรู้จะตอ้งมี

บทบาทในประเด็นดั งกล่าวขา้งตน้ สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตราท่ี 25 รัฐตอ้งส่งเสริมการดาํเนินงานและจดัตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติทุกรูปแบบ  

ซ่ึง เซ็นเก ้ (Senge, 2007) เห็นวา่การสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ ต้ องหาแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพ่ือใหท้นัต่อ  

ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูเ่สมอ และนาํไปสู่การสร้างฐานความรู้ท่ีเขม้แขง็ 

ดา้นเป้าหมายของศูนยก์ลางความรู้ ผูเ้ช่ียวชาญเห็นวา่ ควรมีการรวบรวม จดัเก็บ จดัระบบสารสนเทศ

และความรู้เพ่ือแนะนาํอาชีพใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวติ ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการความรู้ สอดคลอ้งกบั วจิารณ์ 

พานิช (2550) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการความรู้ท่ีดีนั้น ตอ้งมีการแบ่งประเภทของความรู้ใหช้ดัเจน เช่น เป็นความรู้

เด่นชดัท่ีอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร ตาํราหรือคู่มือปฏิบติัการ และความรู้ท่ีซ่อนเร้น เป็นความรู้ ท่ีแฝงอยูใ่นตวับุคคล 

มาจดัการใหเ้ด่นชดั สามารถเขา้ถึงไดจ้ากแหล่งความรู้ และนาํไปใชใ้หเ้กิดความรู้ใหม่ เกิดประโยชนก์บัชุมชนและ

สงัคมต่อไป 

วตัถุประสงคข์องศูนยก์ลางความรู้ คือ เพ่ือจดัหาทรั พยากรสารสนเทศท่ีตรงกบั ความตอ้งการของ

ชุมชนและสงัคม ซ่ึงคณะทาํงานส่งเสริมกา รศึกษาตลอดชีวติ (2550) พบวา่ การส่งเสริมใหชุ้มชนเกิดการเรียนรู้  

ตอ้งนาํประสบการณ์อนันาํไปสู่การรู้แจง้เห็นจริง เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมนุษย ์การเขา้ใจธรรมชาติของ

ชุมชน โดยเฉพาะในเร่ืองของ     ความจาํเป็นท่ีประชาชนทุกกลุ่มจะตอ้งไดรั้บความรู้ ขอ้มูลข่าวสารท่ี เท่าเทียมกนั  

อยูเ่สมอ เพ่ือนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปปรับตวัและสามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม ท่ามกลางสภาพความ

เปล่ียนแปลงของสงัคม ซ่ึงผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ผูใ้ชบ้ริการเป็นผูน้าํทรัพยากรสารสารสนเทศมาใชเ้พ่ือพฒันาตนเอง

ในการดาํเนินชีวติ ทรัพยากรสารสนเทศตอ้งมีความเหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการได ้ทรัพยากรสารสนเทศ

อาจไดม้าจากแหล่งความรู้ท่ีมีอยูใ่นชุมชน โดยกระบวนแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัปราชญชุ์มชน เพ่ือนาํมาสร้าง

ฐานความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณะ 

องคป์ระกอบของศูนยก์ลางรู้ควรมีทรัพยากรท่ีไดม้าจากการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศท่ีตร งกบั

ความตอ้งการของชุมชน/สงัคม การจดัหาทรัพยากรท่ีตรงกบัความตอ้งการของชุมชน จะช่วยใหเ้กิดการศึกษาตลอด

ชีวติ ทุกคนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได ้ซ่ึงเป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์ไม่หยดุน่ิงในการใฝ่รู้  
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(สายสุรี จุติกลุ , 2551 ) คน้ควา้หาขอ้มูลจากหอ้งสมุดหรือ ศูนยก์ลางความรู้ ท่ีมีบริการสารสนเทศท่ีเผยแพร่

สารสนเทศ /ความรู้ บริการและกิจกรรมโดยผา่นส่ือหรือช่องทางท่ีเหมาะสม มีการสร้างเวบ็ไ ซต ์พฒันาระบบ

สารสนเทศเพื่ออาํนวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจดัเก็บในรูปของดิจิทลั โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสารมาเช่ือมโ ยงแหล่งความรู้ทอ้งถ่ินกบัแหล่งความรู้ภายนอกทั้งระดบัประเทศ ภูมิภาคและสากล ผา่นทาง

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถติดต่อส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

ต่อการเรียนรู้ของมนุษย ์ (สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2548) รวมทั้งมีการสร้าง ชุมชน/เครือข่ายแห่งความรู้  

ในเร่ืองต่างๆ ใหอ้ยูใ่นรูปของชุมชนนกัปฏิบติัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมในแนวราบท่ีเช่ือวา่

สามารถเอ้ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ พฒันาและจดัการยกระดบัของสงัคม ช่วยใหชุ้มชนเกิดความเขา้ใจและ 

มีความคิดท่ีสอดคลอ้งกนั ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง กา้วขา้มระบบผูน้าํเด่ียวและสร้างองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั

อยา่งแทจ้ริง 

กิจกรรมในศูนยก์ลางความรู้ควรมีการสาํรวจความตอ้งการสารสนเทศ /ความรู้ของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน ส่งเสริมใหมี้การแข่งขนัและแลกเปล่ียนความรู้จากชุมชน /เครือข่าย โดยผา่นกิจก รรมต่างๆ เช่น จดัเวที

เสวนา บรรยาย และอภิปราย รูปแบบของกิจกรรม ควรเนน้ประโยชนเ์พ่ือการดาํเนินชีวติของคนในชุมชน คดัเลือก

ประเดน็ท่ีอยูใ่นความสนใจของคนในชุมชน โดยเฉพาะเร่ืองการประกอบอาชีพ การใชชี้วติใหอ้ยูดี่มีสุขและการจดั

กิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการประชาสมัพนัธ์อยา่งทัว่ถึง ทั้งในส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และทุกคร้ังท่ีจดั

กิจกรรมตอ้งมีการบนัทึก จดัเก็บความรู้จากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระหวา่งวทิยากรกบัผูเ้ขา้ร่วมอบรมและนาํ

ความรู้ท่ีไดม้าจดัเก็บเป็นคลงัความรู้ เพ่ือสามารถนาํไปเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป ซ่ึงโ ทยามา (Toyama, 2002) เห็น

วา่ในการจดัการความรู้เป็นการเอ้ือใหเ้กิดความรู้ใหม่ โดยใชค้วามรู้ท่ีมีอยูแ่ละประสบการณ์ของคนในชุมชนอยา่ง

เป็นระบบ เพ่ือพฒันานวตักรรมท่ีทาํใหเ้กิดความรู้ร่วมกนัในชุมชน 

ดา้นของบุคลากรของศูนยก์ลางความรู้ บุคลากรควรไดรั้บการฝึกอบรมดา้นเท คโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารโดยต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ จากแนวคิดของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2550)  

ท่ีกาํหนดคุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ในมิติดา้นร่างกาย จิตใจ ความรู้ ทกัษะความสามารถและลกัษณะ

ชีวติ ซ่ึงคนไทยตอ้งมีทกัษะในการคิด การส่ือสาร ภาษาต่ างประเทศ อาชีพ สุนทรียะ การจดัการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในการพฒันางานของศูนยก์ลางความรู้ มีการนาํเทคโนโลยเีขา้มาจดัการความรู้ เพ่ือใหบุ้คลากรสามารถ

คน้ควา้หาความรู้ เพ่ือนาํมาบูรณาการใหเ้กิดประโยชนต์่อชุมชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากมีความรู้ทางดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศแลว้ บุคลากรควรมีเบญจคุณ หรือ คุณ 5 ประการ คือ คุณลกัษณ์ คุณค่า คุณประโยชน ์คุณภาพ 

และคุณธรรม เพ่ือช่วยพฒันาและสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเยาวชนท่ีดีต่อไป 

2. ขอ้เสนอแนะ 

2.1 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

2.1.1 ศูนยก์ลางความรู้จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมความสมัพนัธ์ระห วา่งศูนยก์ลาง

ความรู้กบัชุมชน (ดงัภาพท่ี 1) ผา่นกิจกรรมต่างๆ ในศูนยก์ลางความรู้ ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมานอกเหนือจากบริการหลกัของ

หอ้งสมุดท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั เพ่ือรองรับรูปแบบการศึกษาหาความรู้ของชุมชน ตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
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2.1.2 หากมีการนาํรูปแบบของศูนยก์ลางความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ควรทาํการปรับกระบวนทศันข์อง

ผูใ้หบ้ริการและผูใ้ชบ้ริการก่อน เพ่ือใหเ้กิดความคุน้เคยและมีความพร้อมในการดาํเนินการปรับเปล่ียนสู่การเป็น

ศูนยก์ลางความรู้  

2.1.3 รูปแบบของศูนยก์ลางความรู้ (CAP-SMART Model) ควรประกอบดว้ยนโยบายของ

ศูนยก์ลางความรู้ เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และองคป์ระกอบต่างๆ ดงัภาพท่ี 2  

2.2 ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป 

2.2.1 การวจิยัเพ่ือพฒันาฐานความรู้ชุมชน 

2.2.2 การวจิยัเพ่ือประเมินผลการบริหารจดัการและดาํเนินงานศูนยก์ลางความรู้ 

2.2.3 การพฒันามาตรฐานของศูนยก์ลางความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพรวมของศูนยก์ลางความรู้คู่ชุมชน 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 รูปแบบของศูนยก์ลางความรู้ (CAP-SMART Model) 

เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ (Achievable) 
1. เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการดํารงชีวิตของคนในชมุชนเป็นหลกั 

2. เพ่ือจดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกบัความต้องการของชมุชนและสงัคม 

3.  เพ่ือระบแุละรวบรวมความรู้ท่ีมีอยูภ่ายในชมุชน 

4.  เพ่ือจดัเก็บและรวบรวมสารสนเทศ/ความรู้ ในรูปแบบของฐานข้อมลู 

5.  เพ่ือจดัระบบสารสนเทศ/ความรู้ ให้ผู้ ใช้เข้าถึงได้ง่าย  สะดวก และรวดเร็ว 

6.  เพ่ือพฒันาระบบสารสนเทศในศนูย์กลางความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการเช่ือมโยง 

 แหลง่ความรู้ท้องถ่ินกบัแหลง่ความรู้ทัว่โลก 

7.  เพ่ือพฒันาบคุลากรให้มีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานและการให้บริการ 

8.  เพ่ือจดัหาเคร่ืองมือให้ประชาชนใช้ในการเข้าถึงการบริการสารสนเทศ / ความรู้ 

9. เพ่ือสง่เสริมและให้ประชาชนสามารถใช้เคร่ืองมือเพ่ือการเข้าถึงบริการสารสนเทศ / 

 ความรู้ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

 

นโยบาย 
มีบทบาทและภารกิจในการจดัการ 

สารสนเทศและความรู้ เพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้ 

ตลอดชีวติของคนในชมุชน ศนูย์กลางความรู้จะเป็นศนูย์กลาง 

ในการแลกเปล่ียนความรู้ กิจกรรมและให้บริการสารสนเทศ 

1. ศนูย์กลางความรู้เป็นแหลง่รวบรวม จดัเก็บ จดัระบบสารสนเทศ/ความรู้ โดยเน้นไปท่ี 

สารสนเทศและข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการดํารงชีวิตของคนในชมุชน เป็นสว่นใหญ่ 

2. ศนูย์กลางความรู้เป็นศนูย์กลางเช่ือมโยงระหวา่งแหลง่ความรู้ท้องถ่ินกบัแหลง่ความรู้ทัว่โลกโดยผ่านระบบเครือขา่ย 

3.  สง่เสริมและสนบัสนนุให้ประชาชนในชมุชนได้เข้าถึงบริการสารสนเทศ/ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ และสง่เสริม 

ให้เกิดสงัคมการเรียนรู้มากย่ิงขึน้ 

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวฒันธรรมชมุชนโดยอาศยัศนูย์กลางความรู้เพ่ือ สง่เสริมให้มีการจดัการความรู้ สนบัสนนุ 

และสง่เสริมการเรียนรู้ผ่านเครือขา่ยการวิจยัและพฒันา 

  

10. เพ่ือสร้างเครือขา่ยความร่วมมือโดยการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้ 

ผ่านเวทีแสดงความคิดเห็นต่าง  ๆ

11. เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและการมีสว่นร่วมของคนในชมุชน เพ่ือทําให้เกิดลกัษณะของสงัคมนกั

ปฏิบติัเพ่ิมมากย่ิงขึน้ 

12. เพ่ือพฒันาและสง่เสริมกิจกรรมทางวฒันธรรม ในการเผยแพร่ความรู้ในด้านต่างๆ ท่ีมีคณุค่าต่อ 

ชมุชน 

13.  เพ่ือพฒันาเครือขา่ยความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหวา่งท้องถ่ิน 

14.  เพ่ือเป็นแหลง่ / ลานกิจกรรม / เวทีสาธารณะ เพ่ือแสดง นําเสนอ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 

15.  เพ่ือให้เกิดนวตักรรมใหมก่บัชมุชน หากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ทรัพยากร 

(Resources) 

บริการ 

(Services) 
เทคโนโลยี 

(Technology) 

วัสดุอุปกรณ์/ สถานที่ 

(Materials) 

บุคลากร  

(People) 
กิจกรรม  

(Activities) 

ศูนย์กลางความรู้ 

(Center of Knowledge) 

เป้าหมาย 
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