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บทคัดย่ อ

บทความนี้นาํ เ สนอผลการวิจยั ที่ได้จากการพัฒนา รู ปแบบของศูนย์กลางความรู ้ โดยนําหลักการจัดการ
ความรู ้มาใช้ เพือ่ สนับสนุนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของชุมชน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม จากผูเ้ ชี่ยวชาญ 3 กลุ่ม คื อ ผูบ้ ริ หารสถาบันบริ การสารสนเทศ อาจารย์ท่ีสอนทางด้าน
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเทคนิคการวิจยั
แบบเดลฟาย เพือ่ ให้ได้รูปแบบของศูนย์กลางความรู ้ และนําไปทดลองใช้จริ งที่ศูนย์การเรี ยนรู ้วงั จันทรเกษม จากนั้น
จึงนําผลที่ได้มาจัดระดมความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ และนําข้อคิดเห็นที่ได้มาแก้ไขปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบ
ของศูนย์กลางความรู ้ให้เหมาะสม
ผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบของศูนย์กลางความรู ้ประกอบด้วย
นโยบาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และ
องค์ประกอบของศูนย์กลางความรู ้ ซึ่งได้แก่ ทรัพยากรสารสนเทศ บริ การสารสนเทศ เทคโนโลยี วัสดุอปุ กรณ์และ
สถานที่ กิจกรรม รวมทั้งบุคลากร นอกจากนั้นยังนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่ องมือในการสร้างศูนย์กลาง
ความรู ้ ในรู ปแบบของเว็บไซต์ (http://www.siamkc.org) เพือ่ ให้บริ การความรู ้ เผยแพร่ ความรู ้ และแ ลกเปลี่ยน
ความรู ้ของคนในชุมชน ซึ่งศูนย์กลางความรู ้อาจจะเป็ นสถานที่ท่ีสร้างขึ้นมาใหม่ หรื อพัฒนาจากห้องสมุดเดิม หรื อ
อาจจะดําเนินการผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีสถานที่ก็ได้ ซึ่งผูใ้ ช้สามารถเข้ามาใช้บริ การได้ทุกที่ทุกเวลา
รู ปแบบของศูนย์กลางความรู ้ท่ ีพฒั นา ขึ้นมามีช่ือว่า CAP-SMART Model ซึ่งทําหน้าที่เป็ นตัวกลางในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างห้องสมุดกับชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์กลางความรู ้ ที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจาก
บริ การหลักของห้องสมุดที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เพือ่ รองรับรู ปแบบการศึกษาหาความรู ้ของชุมชน
คําสําคัญ: ความรู ้ ศูนย์กลางความรู ้ รู ปแบบศูนย์กลางความรู ้ การจัดการความรู ้ 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
บทนํา

โลกปั จจุบนั ได้พฒั นาสู่ระบบ “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้ ” (knowledge-based economy society) โดยมี
การสร้างต้นทุนทางปั ญญา ซึ่งศักยภาพในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ขึ้นอยูก่ บั การสร้างองค์ความรู ้ การถ่ายทอด
ความรู ้ และแหล่งบริ การความรู ้แก่ประชากรในประเทศ นํามาสู่ความจําเป็ นที่จะต้องมีการพัฒนาคนไทยในทุกด้าน
โดยเฉพาะการพัฒนาให้มีความรู ้และทักษะที่กา้ วหน้าได้ดว้ ยตนเอง ปั จจัยสําคัญในการพัฒนาปั ญญา คือ แหล่งการ
เรี ยนรู ้ สังคมต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ มีการระดมและกระจาย
ทรัพยากรการเรี ยนรู ้อย่างกว้างขวางให้ทว่ั ถึงอย่างเป็ นธรรม และมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทนั สมัยสอดคล้องกับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ในแนวคิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ เสนอกระบวนทัศน์ท่ีกว้างขวางด้านการเรี ยนรู ้ท่ีลึกซึ้ง
ที่ตอ้ งการทั้งการเข้าถึงที่เปิ ดกว้างต่อบริ การการศึกษา แต่ยงั ต้องปรับปรุ งแรงจูงใจของกลุ่มคนหนุ่มสาวเยาวชนที่จะ
เรี ยนรู ้ และมีขีดความสามารถที่จะเรี ยนโดยอิสระ ทักษะขั้นพื้นฐานเป็ นสิ่ งจําเป็ นต่อทั้งเยาวชนและผูใ้ หญ่ แรงจูงใจ
ที่จะเรี ยนสร้างขึ้นได้หลายวิธีภายใต้การศึกษาในระบบ เช่น โครงการอาชีวศึกษาเปิ ด โอกาสให้รวมการเรี ยน ใน
ห้องเรี ยนกับการเรี ยนในที่ทาํ งาน เสริ มสร้างความร่ วมมือกับสถาบันต่างๆ นอกโรงเรี ยน การสร้างบรรยากาศการ
เรี ยนที่มีผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง (learner-centered pedagogy) ทําให้นกั เรี ยนรู ้สึกสนุกสนาน และมีความมัน่ ใจใน
โรงเรี ยน ผูเ้ รี ยนที่เป็ นผูใ้ หญ่จะได้แรงจูงใจเป็ นอย่ างมาก จากการเรี ยนรู ้ท่ีสอดคล้องกับประสบการณ์ในอดีตและ
ชีวติ ของผูเ้ รี ยน เพือ่ ให้สอดคล้องกับปั ญหาที่แท้จริ งจากสิ่ งที่เรี ยนรู ้ ซึ่งต้องพัฒนาวิธีการให้ความรู ้ ปรับให้เข้ากับสิ่ ง
ที่ตอ้ งการ โดยสิ่ งที่ตอ้ งคํานึงถึง คือ ความยืดหยุน่ ของขั้นตอนต่างๆ ต้องปรับให้เข้ากับสภาพของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
การพัฒนาศักยภาพคนไทยและโครงสร้างสังคมไทยเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ต่อเนื่องตลอดชีวติ เพื่อให้
ประเทศไทยมีศกั ยภาพการแข่งขันในสังคมโลก จําเป็ นต้องมีกาํ ลังคน เพื่อ การบริ หารจัดการและดําเนินกิจกรรม
ต่างๆ ทําให้เกิดโอกาสการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแหล่งการเรี ยนรู ้ เป็ นสถานที่ท่ีให้การศึกษาโดยไม่เลือก
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เพศ วัย พื้นฐานความรู ้ ให้ข่าวสารที่ทนั สมัยแก่ผใู ้ ช้บริ การ ปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน ให้ผใู ้ ช้ได้พกั ผ่อน เกิดความ
เพลิดเพลินใจ และยังเป็ นสถานที่ในการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ให้ทนั สมัยตลอดเวลา สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ่ืนได้อย่างมีความสุข”
แหล่งการเรี ยนรู ้ท่ีคนไทยรู ้จกั ดีก็คือห้องสมุด ซึ่งจัดว่าเป็ นสถาบันที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศให้
เจริ ญก้าวหน้า เพราะห้องสมุดเป็ นแหล่งที่จะช่วยส่งเสริ มปรับปรุ งสังคมในด้านการศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
ความต้องการของผูใ้ ช้ โดยเฉพาะห้องสมุดประชาชนที่ม่งุ กลุ่มเป้ าหมายที่ดอ้ ยโอกาส ขาดโอกาสและพลาดโอกาส
ทางการศึกษา เพือ่ ให้ประชาชนและกลุ่มเป้ าหมายได้ใช้เป็ นแหล่งค้นคว้าหาความรู ้ แต่หอ้ งสมุดประชาชนก็ประสบ
กับปั ญหาการดําเนินงาน กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (2538) ได้กล่าวถึงปั ญหาการดําเนิ นงานของห้องสมุด
ประชาชนไว้ 2 ด้านหลักๆ คือ ปั ญหาด้านการจัดการ ห้องสมุดส่วนใหญ่ยงั จัดบริ การในเชิงตั้งรับ ขาดการประสาน
สัมพันธ์กบั ชุมชนและองค์การ หน่วยงานในระดับพื้นที่ขาดการนําอาสาสมัครเข้ามาช่วยในการดําเนินงานห้องสมุด
คณะกรรมการห้องสมุดยังไม่มีบทบาทในการพัฒนาห้องส มุดเท่าที่ควร บุคลากรมีการโอนย้ายและลาออกค่อนข้าง
สูง ทําให้งานห้องสมุดขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา และการจัดบริ การไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย ส่วนอีกปั ญหา
หนึ่ง คือ ปั ญหาด้านวิชาการ หนังสื อและสื่ อมีนอ้ ย ส่วนใหญ่เป็ นหนังสื อเก่าไม่ทนั กับเหตุการณ์ปัจจุบนั
การจัดระบบสื่ อความรู ้ยงั ไม่ทนั สมัย หนังสื อและสื่ อยังไม่สนองความต้องการของประชาชน รวมทั้ง ขาดเครื่ องมือ
อุปกรณ์ท่ีทนั สมัยเข้ามาใช้ในการจัดบริ การ
ดังนั้นการพัฒนาศูนย์กลางความรู ้ ให้เหมาะสมกับชุมชนและสอดคล้องกับ การจัดการศึกษารู ปแบบใหม่
จึงเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญยิง่ และเป็ นส่วนหนึ่งของการเสริ มแนวคิด การจัดการให้เหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กล่าวว่า “รัฐต้องส่งเสริ ม
การดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทุกรู ปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์
สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ
แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรี ยนรู ้อ่ืนอย่างพอเพียงและอย่างมีประสิ ทธิภาพ”
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารู ปแบบของศูนย์กลางความรู ้ให้สนับสนุนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของชุมชน
วิธีการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาการพัฒนารู ปแบบศูนย์กลางความรู ้ คู่ชุมชน โดยผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขั้นตอน
ในการดําเนินการวิจยั ตามลําดับดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นบุคคลด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ การจัดกา ร
ความรู ้ หรื อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 30 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มี 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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2.1 แบบสัมภาษณ์
คณะผูว้ จิ ยั นําข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
และแนวทางการพัฒนาห้องสมุดในด้านต่างๆ มากําหนดกรอบในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยแบ่งออกเป็ น
4 ด้าน คือ นโยบาย เป้ าหมาย วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของศูนย์กลางความรู ้
2.2 แบบสอบถาม
2.2.1 แบบสอบถามฉบับที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม ในลัก ษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ
เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด และไม่เห็นด้วย เพือ่ มุ่งเน้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้บ่งชี้ถึง
ระดับความน่าจะเป็ นตามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญในแต่ละข้อคําถาม
2.2.2 แบบสอบถามฉบับที่ 2 ผูว้ จิ ยั นําคําตอบที่ได้จากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม
ฉบับที่ 1 มาคํานวณหาค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (interquartile range) ของแต่ละข้อคําถาม
แล้วสร้างเป็ นแบบสอบถามฉบับใหม่ท่ีใช้ขอ้ คําถามเดิม แต่เพิ่มตําแหน่งของมัธยฐาน ช่วงพิสยั ระหว่างควอร์ไทล์
และตําแหน่งที่ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนตอบในฉบับที่ 1
3. การสร้างเครื่ องมือและหาประสิ ทธิภาพเครื่ องมือ
3.1 ศึกษา ค้นคว้า ดูงาน สํารวจและรวบรวม ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนปรึ กษาที่ปรึ กษาด้านศูนย์กลางความรู ้ เพือ่ เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ที่นาํ ไปสู่ จดั ทํารู ปแบบ
ศูนย์กลางความรู ้ ด้วยเทคนิคการวิจยั แบบเดลฟาย (Delphi Technique)
3.2 วิเคราะห์และสรุ ปผล ข้อมูลที่ทาํ การศึกษาค้นคว้า
3.3 จัดทําแบบสอบถามรู ปแบบศูนย์กลางความรู ้ฉบับที่ 1 ซึ่งเป็ นคําถามปลายเปิ ด เพื่อรวบรวมความ
คิดเห็นแบบกว้างๆ จากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
3.4 เลือกผูเ้ ชี่ยวชาญจาก 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถาบันบริ การสารสนเทศ จํานวน
10 คน อาจารย์ท่ีสอนทางด้านบรรณารักษศาสตร์หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10 คน และผูท้ ่ีทาํ งานด้านวิชาชีพ
บรรณารักษ์ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10 คน
3.5 นําแบบสอบถามฉบับที่ 1 สอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 กลุ่ม
3.6 นําผลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับที่ 1 มาสร้างข้อคําถามใหม่ ในรู ปของมาตราส่วนประมาณค่า
โดยตัดข้อมูลที่ซ้ าํ หรื อเกินความต้องการออก
3.7 นําแบบสอบถามฉบับที่ 2 ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจัดอันดับความสําคัญของแต่ละข้ออีกครั้งหนึ่ ง
พร้อมระบุเหตุผลในการจัดอันดับด้วย
3.8 นําคําตอบของแต่ละข้อที่ได้จากแบบสอบถามฉบับที่ 2 ทั้งหมดมาหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั
ระหว่างควอไทล์
3.9 สร้างแบบสอบถามฉบับที่ 3 โดยใช้ขอ้ คําถามเหมือนฉบับที่ 2 แต่เพิ่มตําแหน่งของค่าเฉลี่ย
ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ของกลุ่ม และตําแหน่ งที่ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านตอบในรอบที่ 2 โดยระบุวา่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
แต่ละท่านมีความเห็นตรงจุดใด
3.10 นําแบบสอบถามฉบับที่ 3 ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่านพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเปรี ยบเทียบ
ความคิดเห็นของตนกับกลุ่ม และตัดสิ นใจว่าจะเปลี่ยนคําตอบหรื อไม่ หากคําตอบของตนไม่สอดคล้อง กับกลุ่ม
ถ้ายืนยันความคิดเห็นเดิมก็ขอให้แสดงเหตุผลประกอบด้วย
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3.11 นําผลที่ได้จากแบบสอบถามฉบับที่ 3 มาสรุ ปเป็ นต้นแบบของศูนย์กลางความรู ้
3.12 จัด Focus Group โดยนําบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการใช้ศูนย์การเรี ยนรู ้ตน้ แบบของ
ชุมชน มาแสดงความคิดเห็นร่ วมกัน (participatory action research: PAR)
3.13 นําผลที่ได้จากการจัดทํา Focus Group มาแก้ไขปรับปรุ งและพัฒนารู ปแบบและแนวทางของ
ศูนย์กลางความรู ้เพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางที่เหมาะสม
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 คณะผูว้ จิ ยั นําคําตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้ อหา เพือ่ ตัดความซํ้าซ้อนแล ะสิ่ งที่เกิน
ขอบเขตวิจยั ออกไป รวบรวมข้อความที่มีความคิดเห็นเดียวกันไว้ดว้ ยกัน
4.2 นําผลที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา มาสร้างเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ และกําหนดนํ้าหนักคะแนนประจําระดับความคิดเห็นแต่ละระดับ
4.3 นําคําตอบในแบบสอบถามที่ได้มาคํานวณหาค่ามัธยฐา น และค่าพิสยั ระหว่างควอร์ไทล์ของ
คําถามแต่ละข้อ แล้วสร้างแบบสอบถามฉบับใหม่ท่ีใช้ขอ้ ความเดิม แสดงตําแหน่งของมัธยฐาน และค่าพิสยั
ระหว่างควอร์ไทล์ และตําแหน่งที่ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนตอบในแบบสอบถามฉบับแรก
4.4 นําแบบสอบถามฉบับนี้ส่งกลับไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในรอบที่ 2 ในการตอบแบบสอบถามในรอบนี้
เพือ่ ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญแต่ละคนทราบว่าตนมีความคิดเห็นแตกต่างจากความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมดเพียงใด
เพือ่ ที่จะได้พจิ ารณาว่าเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญคนอื่นๆ หรื อไม่ หากไม่เห็นด้วยก็ให้แสดงเหตุผล
ประกอบการยืนยันคําตอบเดิม ในกรณี ท่ีคาํ ตอบอยูน่ อกพิสยั ระหว่างควอร์ไทล์
4.5 นําคําตอบที่ได้ในแบบสอบถามฉบับที่ 2 มาคํานวณหาค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั ควอร์ไทล์ แล้ว
พิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ถ้าพบว่าผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในเชิงสถิติสูง และผูเ้ ชี่ยวชาญ
ส่วนน้อยมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่ม ยังคงยืนยันความคิดเห็นของตนด้วยการแสดงเหตุผลประกอบ คณะผูว้ จิ ยั
จะใช้ค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั ระหว่างควอร์ไทล์ของแบบสอบถามฉบับที่ 2 มาแปลผลเพือ่ สรุ ปผลการศึกษา
4.6 การสร้างแบบจําลอง นําข้อความที่ผเู ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากที่สุดและ
ในระดับเห็นด้ วย รวมทั้งข้อคําถามที่กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันมาโดยสรุ ปเป็ นแบบจําลองของ
ศูนย์กลางความรู ้ ติดต่อหน่วยงาน เพือ่ นําต้นแบบของศูนย์กลางความรู ้ไปพัฒนาจริ ง และให้ประชาชนในชุมชน
เข้าไปใช้งาน พร้อมทั้งทําแบบสอบถามเพือ่ ประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ซึ่งวิเคราะห์โดยการ
หาค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) แล้วอภิปรายผลในรู ปความเรี ยง
ประกอบตาราง สําหรับเกณฑ์การตัดสิ นผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พิจารณาจากค่าเฉลี่ยเลขคณิ ตตามเกณฑ์จุดกลาง
(midpoint) ของช่วงระดับคะแนน (class interval)
ผลการศึกษา
จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่นาํ มาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคเดลฟาย และข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ในการทํา Focus Group พบว่ารู ปแบบของศูนย์กลางความรู ้ (CAP-SMART Model) มีลกั ษณะดังนี้ (ภาพที่ 2)
1. นโยบายของศูนย์กลาง ความรู ้
มีบทบาทและภารกิจในการจัดการสารสนเทศและความรู ้
เพือ่ สนับสนุนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของชุมชน เป็ นศูนย์กลางความรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ และศูนย์กลางการให้บริ การ
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สารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของสังคมแบบ future science โดยการผลิต แสวงหา จัดเก็บและเผยแพร่
สารสนเทศได้ดว้ ยตนเอง
2. เป้ าหมายของศูนย์กลางความรู ้ มีเป้ าหมายเพื่อรวบรวม จัดเก็บ จัดระบบสารสนเทศ / ความรู ้เพือ่
แนะนําอาชีพใหม่ พัฒนาอาชีพใหม่ และส่งเสริ มคุณภาพชีวติ เป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งความรู ้ทอ้ งถิ่น
กับแหล่งความรู ้ทวั่ โลก โดยผ่านระบบเครื อข่าย ร วมทั้งส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริ การ
สารสนเทศ/ ความรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ของศูนย์กลางความรู ้ เพือ่ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของชุมชน
และสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่
อโสตทัศน์ และ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น เพือ่ ระบุและรวบรวมความรู ้ท่ีมีอยูภ่ ายในชุมชน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความ
เชี่ยวชาญของสมาชิกในชุมชน และเพือ่ จัดระบบสารสนเทศ/ความรู ้ ให้ผใู ้ ช้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว
4. องค์ประกอบของศูนย์กลางความรู ้
4.1 ทรัพยากรสารสนเทศ ในศูนย์กลางความรู ้ได้มาจากการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับ
ความต้องการของชุมชนและสังคม เสาะแสวงหาและระบุแหล่งความรู ้ท่ีมีอยูใ่ นชุมชน บันทึกความรู ้จากการ
สัมภาษณ์ สังเกต และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น เทปคาสเซท แถบวีดิทั
ศน์ ไฟล์
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งรับบริ จาคทรัพยากรสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ
4.2 บริ การสารสนเทศ ศูนย์กลางความรู ้มีบริ การเผยแพร่ สารสนเทศ / ความรู ้ บริ การและกิจกรรม
โดยใช้ช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม รวบรวมและเผยแพร่ งานวิจยั ด้านวัฒนธรรมชุมชน เพือ่ ให้บริ การ จัดให้มีการ
แลกเปลี่ ยนทรัพยากรสารสนเทศ /ความรู ้ ระหว่างศูนย์กลางความรู ้ และจัดหาแหล่งทุนเพือ่ การวิจยั ด้านวัฒนธรรม
ชุมชน และเสาะหานักวิจยั จากสถาบันท้องถิ่น
4.3 เทคโนโลยี ศูนย์กลางความรู ้ นํา เทคโนโลยี มาใช้ จดั ทําระบบการค้นคืนสารสนเทศ / ความรู ้
เพือ่ อํานวยความสะดวกในการเข้าถึง จัดทําและแ ปลงข้อมูลที่จดั เก็บให้เป็ นแบบดิจิทลั จัดทําฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ/ความรู ้ท่ีได้จากการรวบรวม และบันทึกไว้ พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร สร้างเว็บไซต์ของศูนย์กลางความรู ้ (http://www.siamkc.org) เพือ่ เป็ นช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศ /
ความรู ้ ที่มีอยูใ่ นศูนย์กลางความรู ้และเชื่อมโยงแหล่งความรู ้ทอ้ งถิ่นกับแหล่งความรู ้ภายนอก ทั้งระดับประเทศ
ภูมิภาคและสากล คัดเลือกและติดตั้งระบบสื บค้นข้อมูลทางบรรณานุกรมแบบออนไลน์
4.4 วัสดุอปุ กรณ์และสถานที่ ศูนย์กลางความรู ้ สร้างชุมชน / เครื อข่ายแห่งความรู ้ในเรื่ อ งต่างๆ
คัดเลือกและพัฒนาจากห้องสมุดที่มีอยูเ่ ดิมให้เป็ นศูนย์กลางความรู ้ของท้องถิ่น และสร้างศูนย์กลางความรู ้ข้ ึนมาใหม่
ให้เป็ นศูนย์กลางความรู ้ของท้องถิ่น
4.5 กิจกรรม กิจกรรมในศูนย์กลางความรู ้ได้จากการศึกษาสํา รวจความต้องการสารสนเทศ /ความรู ้
ของประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริ มให้มีการแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรู ้จากชุมชน / เครื อข่าย โดยผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่น จัดเวทีเสวนา บรรยาย และอภิปราย เป็ นต้น รวมทั้งฝึ กอบรมและสาธิตการใช้เครื่ องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
ผูใ้ ช้เข้าถึงสารสนเทศและความรู ้ ที่เป็ นสิ่ งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การใช้ OPAC ดรรชนี ในการจัดกิจกรรมกับ
ชุมชน จะเน้นให้มีการเผยแพร่ ความรู ้ก่อนในช่วงแรก แล้วให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมนั้น
โดยการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง หลังจากนั้นจะแนะนําแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เพือ่ ให้ผทู ้ ่ีเข้าร่ วมกิจกรรมสามารถหาความรู ้
เพิ่มเติมได้ต่อไป รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างวิทยากรและผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมด้วย
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4.6 บุคลากร ศูนย์กลางความรู ้ควรส่งเสริ มให้บุคลากรได้รับการฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารโดยต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะที่พงึ ปร ะสงค์ ได้แก่
การบริ หาร จัดการ การทํางานเป็ นทีม การรู ้จกั คิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และรายงานผล เทคนิคการจัดการความรู ้
การใช้ภาษาต่างประเทศ และภาษาท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งฝึ กอบรมทักษะการรู ้สารสนเทศ ซึ่งได้แก่
ทักษะในการระบุสารสนเทศที่ตอ้ งการ การเข้ าถึงแหล่งสารสนเทศ การค้นหา การประเมิน การสังเคราะห์ และ
การนําสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการศึกษา
นโยบายของศูนย์กลางความรู ้จะต้องมีบทบาทและภารกิจในการจัดการสารสนเทศและความรู ้
เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของชุมชน เป็ นศูนย์ กลางความรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ศูนย์กลางการให้บริ การ
สารสนเทศและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ของสังคมแบบ future scienceโดยการผลิต แสวงหา จัดเก็บและเผยแพร่
สารสนเทศด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิในการระดมความคิดเห็น ว่าศูนย์กลางความรู ้จะต้องมี
บทบาทในประเด็นดั งกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตราที่ 25 รัฐต้องส่งเสริ มการดําเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทุกรู ปแบบ
ซึ่ง เซ็นเก้ (Senge, 2007) เห็นว่าการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ ต้ องหาแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สุด เพื่อให้ทนั ต่อ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูเ่ สมอ และนําไปสู่การสร้างฐานความรู ้ท่ีเข้มแข็ง
ด้านเป้ าหมายของศูนย์กลางความรู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นว่า ควรมีการรวบรวม จัดเก็บ จัดระบบสารสนเทศ
และความรู ้เพือ่ แนะนําอาชีพใหม่ และส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ซึ่งเป็ นกระบวนการจัดการความรู ้ สอดคล้องกับ วิจารณ์
พานิช (2550) ที่ได้กล่าวไว้วา่ การจัดการความรู ้ท่ีดีน้ นั ต้องมีการแบ่งประเภทของความรู ้ให้ชดั เจน เช่น เป็ นความรู ้
เด่นชัดที่อยูใ่ นรู ปแบบของเอกสาร ตําราหรื อคู่มือปฏิบตั ิการ และความรู ้ท่ีซ่อนเร้น เป็ นความรู ้ ที่แฝงอยูใ่ นตัวบุคคล
มาจัดการให้เด่นชัด สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งความรู ้ และนําไปใช้ให้เกิดความรู ้ใหม่ เกิดประโยชน์กบั ชุมชนและ
สังคมต่อไป
วัตถุประสงค์ของศูนย์กลางความรู ้ คือ เพือ่ จัดหาทรั พยากรสารสนเทศที่ตรงกับ ความต้องการของ
ชุมชนและสังคม ซึ่งคณะทํางานส่งเสริ มกา รศึกษาตลอดชีวติ (2550) พบว่า การส่งเสริ มให้ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้
ต้องนําประสบการณ์อนั นําไปสู่การรู ้แจ้งเห็นจริ ง เพือ่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ การเข้าใจธรรมชาติของ
ชุมชน โดยเฉพาะในเรื่ องของ ความจําเป็ นที่ประชาชนทุกกลุ่มจะต้องได้รับความรู ้ ข้อมูลข่าวสารที่ เท่าเทียมกัน
อยูเ่ สมอ เพือ่ นําความรู ้ท่ีได้รับไปปรับตัวและสามารถดําเนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม ท่ามกลางสภาพความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ผูใ้ ช้บริ การเป็ นผูน้ าํ ทรัพยากรสารสารสนเทศมาใช้เพือ่ พัฒนาตนเอง
ในการดําเนินชีวติ ทรัพยากรสารสนเทศต้องมีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการได้ ทรัพยากรสารสนเทศ
อาจได้มาจากแหล่งความรู ้ท่ีมีอยูใ่ นชุมชน โดยกระบวนแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั ปราชญ์ชุมชน เพือ่ นํามาสร้าง
ฐานความรู ้และเผยแพร่ สู่สาธารณะ
องค์ประกอบของศูนย์กลางรู ้ควรมีทรัพยากรที่ได้มาจากการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ตร งกับ
ความต้องการของชุมชน/สังคม การจัดหาทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการของชุมชน จะช่วยให้เกิดการศึกษาตลอด
ชีวติ ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ได้ ซึ่งเป็ นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีไม่หยุดนิ่งในการใฝ่ รู ้
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(สายสุรี จุติกลุ , 2551 ) ค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องสมุดหรื อ ศูนย์กลางความรู ้ ที่มีบริ การสารสนเทศที่เผยแพร่
สารสนเทศ /ความรู ้ บริ การและกิจกรรมโดยผ่านสื่ อหรื อช่องทางที่เหมาะสม มีการสร้างเว็บไ ซต์ พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่จดั เก็บในรู ปของดิจิทลั โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารมาเชื่อมโ ยงแหล่งความรู ้ทอ้ งถิ่นกับแหล่งความรู ้ภายนอกทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและสากล ผ่านทาง
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตที่สามารถติดต่อสื่ อสารและถ่ายทอดความรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิภาพ
ต่อการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2548) รวมทั้งมีการสร้าง ชุมชน/เครื อข่ายแห่งความรู ้
ในเรื่ องต่างๆ ให้อยูใ่ นรู ปของชุมชนนักปฏิบตั ิที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบที่เชื่อว่า
สามารถเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ พัฒนาและจัดการยกระดับของสังคม ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข้าใจและ
มีความคิดที่สอดคล้องกัน ได้อย่างกว้างขวาง ก้าวข้ามระบบผูน้ าํ เดี่ยวและสร้างองค์ความรู ้ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ
อย่างแท้จริ ง
กิจกรรมในศูนย์กลางความรู ้ควรมีการสํารวจความต้องการสารสนเทศ /ความรู ้ของประชาชนใน
ท้องถิ่น ส่งเสริ มให้มีการแข่งขันและแลกเปลี่ยนความรู ้จากชุมชน /เครื อข่าย โดยผ่านกิจก รรมต่างๆ เช่น จัดเวที
เสวนา บรรยาย และอภิปราย รู ปแบบของกิจกรรม ควรเน้นประโยชน์เพือ่ การดําเนินชีวติ ของคนในชุมชน คัดเลือก
ประเด็นที่อยูใ่ นความสนใจของคนในชุมชน โดยเฉพาะเรื่ องการประกอบอาชีพ การใช้ชีวติ ให้อยูด่ ีมีสุขและการจัด
กิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ โดยการประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง ทั้งในสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และทุกครั้งที่จดั
กิจกรรมต้องมีการบันทึก จัดเก็บความรู ้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างวิทยากรกับผูเ้ ข้าร่ วมอบรมและนํา
ความรู ้ท่ีได้มาจัดเก็บเป็ นคลังความรู ้ เพือ่ สามารถนําไปเผยแพร่ สู่สาธารณะต่อไป ซึ่งโ ทยามา (Toyama, 2002) เห็น
ว่าในการจัดการความรู ้เป็ นการเอื้อให้เกิดความรู ้ใหม่ โดยใช้ความรู ้ท่ีมีอยูแ่ ละประสบการณ์ของคนในชุมชนอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ทาํ ให้เกิดความรู ้ร่วมกันในชุมชน
ด้านของบุคลากรของศูนย์กลางความรู ้ บุคลากรควรได้รับการฝึ กอบรมด้านเท คโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารโดยต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ จากแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2550)
ที่กาํ หนดคุณลักษณะของคนไทยที่พงึ ประสงค์ ในมิติดา้ นร่ างกาย จิตใจ ความรู ้ ทักษะความสามารถและลักษณะ
ชีวติ ซึ่งคนไทยต้องมีทกั ษะในการคิด การสื่ อสาร ภาษาต่ างประเทศ อาชีพ สุนทรี ยะ การจัดการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการพัฒนางานของศูนย์กลางความรู ้ มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาจัดการความรู ้ เพือ่ ให้บุคลากรสามารถ
ค้นคว้าหาความรู ้ เพือ่ นํามาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากมีความรู ้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว บุคลากรควรมีเบญจคุณ หรื อ คุณ 5 ประการ คือ คุณลักษณ์ คุณค่า คุณประโยชน์ คุณภาพ
และคุณธรรม เพือ่ ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กบั เยาวชนที่ดีต่อไป
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
2.1.1 ศูนย์กลางความรู ้จะทําหน้าที่เป็ นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระห ว่างศูนย์กลาง
ความรู ้กบั ชุมชน (ดังภาพที่ 1) ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์กลางความรู ้ ที่เพิม่ เติมขึ้นมานอกเหนือจากบริ การหลักของ
ห้องสมุดที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เพือ่ รองรับรู ปแบบการศึกษาหาความรู ้ของชุมชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
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2.1.2 หากมีการนํารู ปแบบของศูนย์กลางความรู ้ไปประยุกต์ใช้ ควรทําการปรับกระบวนทัศน์ของ
ผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การก่อน เพือ่ ให้เกิดความคุน้ เคยและมีความพร้อมในการดําเนินการปรับเปลี่ยนสู่การเป็ น
ศูนย์กลางความรู ้
2.1.3 รู ปแบบของศูนย์กลางความรู ้ (CAP-SMART Model) ควรประกอบด้วยนโยบายของ
ศูนย์กลางความรู ้ เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบต่างๆ ดังภาพที่ 2
2.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
2.2.1 การวิจยั เพือ่ พัฒนาฐานความรู ้ชุมชน
2.2.2 การวิจยั เพือ่ ประเมินผลการบริ หารจัดการและดําเนินงานศูนย์กลางความรู ้
2.2.3 การพัฒนามาตรฐานของศูนย์กลางความรู ้

ภาพที่ 1 ภาพรวมของศูนย์กลางความรู ้คู่ชุมชน

ศูนย์ กลางความรู้
(Center of Knowledge)

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

บุคลากร
(People)

นโยบาย
มีบทบาทและภารกิจในการจัดการ
สารสนเทศและความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ ของคนในชุมชน ศูนย์กลางความรู้ จะเป็ นศูนย์กลาง
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรมและให้ บริ การสารสนเทศ
เป้เป
าหมาย
้ าหมาย

ศูนย์กลางความรู้เป็ นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ จัดระบบสารสนเทศ/ความรู้ โดยเน้ นไปที่
สารสนเทศและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการดํารงชีวิตของคนในชุมชน เป็ นส่วนใหญ่
ศูนย์กลางความรู้เป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างแหล่งความรู้ท้องถิ่นกับแหล่งความรู้ทวั่ โลกโดยผ่านระบบเครื อข่าย
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ประชาชนในชุมชนได้ เข้ าถึงบริ การสารสนเทศ/ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริ ม
ให้ เกิดสังคมการเรี ยนรู้มากยิ่งขึ ้น
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางวัฒนธรรมชุมชนโดยอาศัยศูนย์กลางความรู้เพื่อ ส่งเสริ มให้ มีการจัดการความรู้ สนับสนุน
และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ผ่านเครื อข่ายการวิจยั และพัฒนา

วัตถุประสงค์ (Achievable)

เพื่อสร้ างองค์ความรู้ด้านการดํารงชีวิตของคนในชุมชนเป็ นหลัก
เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้ องการของชุมชนและสังคม
เพื่อระบุและรวบรวมความรู้ที่มีอยูภ่ ายในชุมชน
เพื่อจัดเก็บและรวบรวมสารสนเทศ/ความรู้ ในรูปแบบของฐานข้ อมูล
เพื่อจัดระบบสารสนเทศ/ความรู้ ให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าถึงได้ ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในศูนย์กลางความรู้ให้ มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง
แหล่งความรู้ท้องถิ่นกับแหล่งความรู้ทวั่ โลก
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้และทักษะในการปฏิบตั ิงานและการให้ บริ การ
เพื่อจัดหาเครื่ องมือให้ ประชาชนใช้ ในการเข้ าถึงการบริ การสารสนเทศ / ความรู้
เพื่อส่งเสริ มและให้ ประชาชนสามารถใช้ เครื่ องมือเพื่อการเข้ าถึงบริ การสารสนเทศ /
ความรู้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

บริ การ
(Services)

วัสดุอุปกรณ์ / สถานที่
(Materials)

10. เพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือโดยการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้
ผ่านเวทีแสดงความคิดเห็นต่างๆ
11. เพื่อเสริ มสร้ างความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน เพื่อทําให้ เกิดลักษณะของสังคมนัก
ปฏิบตั ิเพิ่มมากยิ่งขึ ้น
12. เพื่อพัฒนาและส่งเสริ มกิจกรรมทางวัฒนธรรม ในการเผยแพร่ความรู้ในด้ านต่างๆ ที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
ชุมชน
13. เพื่อพัฒนาเครื อข่ายความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างท้ องถิ่น
14. เพื่อเป็ นแหล่ง / ลานกิจกรรม / เวทีสาธารณะ เพื่อแสดง นําเสนอ และแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
15. เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมใหม่กบั ชุมชน หากมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้อย่างสมํ่าเสมอ

กิจกรรม
(Activities)

ทรั พยากร
(Resources)

ภาพที่ 2 รู ปแบบของศูนย์กลางความรู ้ (CAP-SMART Model)

เทคโนโลยี
(Technology)
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