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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการและแนวทางการนำา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพ่ือเสรมิสรา้งคุณภาพชีวติของกลุม่สตรชุีมชนบา้นทา่ขอนยาง กลุม่
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวิจยั ได้แก่ กลุม่สตรชุีมชนบ้านทา่ขอนยาง ตำาบลทา่ขอนยาง อำาเภอกนัทรวชิยั จงัหวดั
มหาสารคาม จำานวน 300 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 คน และผู้นำาสตรี 10 
คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดับและแบบสมัภาษณ ์สถติทิี่
ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มลูไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติของกลุม่สตรีในชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ปญัหา
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมาก ความต้องการ
การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และแนวทาง
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติจากการสมัภาษณ ์พบวา่ ควรเรง่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำาวัน ควรมีการจัดอบรมเสริมสร้างความ
รู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลผลิต
หรือสินค้าของชุมชนเพื่อการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจในชุมชนโดยเฉพาะการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ ส่งเสริม
การสร้างศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
ด้านเทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ นิสิต 
ตลอดจนบุคลากรได้มกีารแลกเปลีย่นองค์ความรูร้ว่มกนักบัชมุชน และส่งเสรมิใหเ้กดิเครอืขา่ยดา้นการทำา
ธุรกิจในชุมชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งเป็นประโยชน์แก่กลุ่มสตรีต่อไป

คำ�สำ�คัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และกลุ่มสตรี

Abstract

This research project aims to study the needs for and guidelines on applying infor-
mation and communication technology (ICT) to improve the quality of life of the members of 
Thankhonyang women group. We studied the needs for ICT from the sample population of 
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300 members from Thakhonyang Women group in Kantarawichai District, Maha Sarakham.  
Moreover, 3 experts and 10 leaders of the Women group provided the guidelines on  
applying ICT to the group. The research instrument used was the Likert scale questionnaire 
and Interview. The statistical methods used in the data analysis were mean and standard 
deviation. Research findings are the use of ICT in the Women group is at the fair level; the 
problem in applying ICT to improve the quality of life of the group members is at the high level 
; the need to apply ICT to improve the quality of life of the Women group is at the highest 
level. Finally, the guidelines on applying ICT to improve the quality of life of the Women group 
that match the needs of the studied population are promoting the use of new technology 
in daily life; organizing an ICT training; educating the use of ICT to advertise local products, 
especially through social media, to increase their values; promoting the organization of local 
technology learning center as the place for technology education and information exchange; 
promoting the organization of the network between the community and universities in which 
professors, students, and personnel can exchange their knowledge with the community; 
promoting the organization of local commercial network for the efficiency and effectiveness 
of local businesses.

Keywords: Information and Communication Technology, Improving the Quality  of Life and 
Women Group

บทนำา 

ในศตวรรษที ่21 ความเจรญิกา้วหนา้อยา่ง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การหลอมรวม และ
การเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม 
และชีวติความเปน็อยูข่องคนในสังคมอยา่งทีไ่มเ่คย
ปรากฏมากอ่น การจดัการศกึษาในปจัจบุนัจงึหลกี
ไมพ่น้ทีจ่ะตอ้งนำาเอาเทคโนโลยสีารสนเทศ ตา่งๆ 
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและผู้เรียนรู้ที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี 
เข้ามาใช้ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายแนวทาง ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัย
ต่างๆ พบว่า การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เอื้อให้
เกิดการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
กับการเรียนรู้ และทำาให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ความหมายและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ในด้านต่างๆ อันได้แก่ ทักษะการคิด การทำางาน
เป็นทีม การสื่อสารและการกำากับตนเอง (Jou & 

Lin, 2012 ; Enriquez,2010; Ian, Irwin, Ball, 
Desbrow and Leveritt 2012 ; Punya, Chris, 
and Danah, 2013) และเทคโนโลยสีารสนเทศถอืวา่
มีความสำาคัญต่อชีวิตประจำาวันของคนเราหลายๆ 
ดา้น ซึง่หากใชใ้นทางทีถ่กูยอ่มเกิดประโยชนม์ากมาย
มหาศาล แต่ก็ยังมีผู้คนอีกมากมาย โดยเฉพาะ 
ผูห้ญงิหรอืกลุม่สตรซีึง่เปน็ประชากรหลกัของประเทศ
ทีไ่มส่ามารถเข้าถึงเทคโนโลยสีารสนเทศได ้เพราะ
ขาดความรู้ว่า ในโลกออนไลน์นั้นมีข้อมูลที่ช่วยใน
การสรา้งโอกาสและพฒันาคณุภาพชวีติสำาหรบัทกุ
คนได ้(ยนื ภูว่รวรรณ และสมชาย นำาประเสรฐิชยั, 
2546) ซ่ึงผู้หญิงนั้นมีความสำาคัญต่อการพัฒนา
ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ใช่เฉพาะในกลุ่ม
แรงงานเท่านั้น แต่รวมถึงทุกมิติของสังคม ดังนั้น
การพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการ
พฒันาประเทศ ซึง่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลายๆ
ภาคสว่นในสงัคม ในการชว่ยสร้างแนวทางการเขา้
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ถงึและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีค่รอบคลุมเพือ่
ที่จะนำาไปสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านต่างๆ 
(สรินนา อันบุตร, 2555)

ชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลท่าขอนยาง
มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ก่อนปี พ.ศ. 2539 
การขยายตัวของชุมชนมีความเจริญข้ึนอย่างช้าๆ 
ตามลำาดับ ต่อมาเมื่อมีการก่อตั้ง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง ขึ้นมาในบริเวณ
ป่าชุมชนเดิม บนเนื้อที่ 1,300 ไร่ ในปีดังกล่าว 
เป็นผลให้มีประชากรต่างถิ่นอพยพเข้าสู่พื้นที่
มากอย่างก้าวกระโดด ในปัจจุบันมีนิสิตบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและครอบครัว อาศัยในพื้นที่
เป็นจำานวนมากและพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทำางานที่
เกี่ยวข้องอพยพเข้ามาเป็นจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ 
ทำาให้เกิดการขยายตัวของสถานศึกษา ที่พักอาศัย 
ประกอบกบัธรุกจิการคา้และบรกิารจำานวนมากขึน้
เรือ่ยๆ ทำาใหช้มุชนทา่ขอนยางเกดิการเปล่ียนแปลง
และมีการขยายตัวของชุมชนแบบก้าวกระโดดโดย
ขาดการวางแผนรองรบั (สำานกังานโยธาธกิารและ
ผังเมืองมหาสารคาม, 2557) และปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่
พบ ทำาใหพ้ืน้ทีดั่งกลา่วประชาชนขาดทกัษะในการ
ใช้เพ่ือการปรับตัวให้ทันต่อหาเปล่ียนแปลงที่เกิด
ขึ้นในปัจจุบัน (เทศบาลตำาบลท่าขอนยาง, 2559) 

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปน็องคก์รมุง่เนน้ผลติบัณฑติให้มคีวาม
รูคู้ค่ณุธรรม มคีวามสามารถตามมาตรฐานวชิาชพี
และใหบ้รกิารวชิาการทีต่อบสนองความตอ้งการของ
สงัคมและประเทศชาตแิละดว้ยยทุธศาสตรข์องการ
เพิม่ขดีความสามารถในการวจิยัและสรา้งนวตักรรม 
เพือ่เผยแพรแ่ละนำาไปใชป้ระโยชนใ์ห้กบัชมุชนและ
สงัคม การให้บรกิารวชิาการดา้นวทิยาการสารสนเทศ
แกช่มุชนและสงัคมและการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม
และภมูปิญัญาทอ้งถิน่เพือ่ความยัง่ยนืและเกดิมลูคา่
เพ่ิมดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (คณะ
วทิยาการสารสนเทศ. 2560) ดงันัน้คณะวทิยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงเล็งเห็น
ปัญหาในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศความ

สำาคัญของกลุ่มสตรีในชุมชนบ้านท่าขอนยางจึงได้
ทำาวิจัยเพื่อการสำารวจความต้องการของกลุ่มสตรี
ชุมชนบ้านทา่ขอนยางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สารขึน้อนัจะเปน็เวทใีนการสำารวจความ
ต้องการจากชุมชนเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการให้
ความรูแ้ละสง่เสรมิบรกิารทางวชิาการจากหนว่ยงาน 
สู่ชุมชนขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการ
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้าน
ท่าขอนยาง 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและ
ความต้องการการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารเพือ่เสริมสรา้งคณุภาพชีวติของกลุม่สตรี
ชุมชนบ้านท่าขอนยาง ประชากร ได้แก่ กลุ่มสตรี
ชุมชนบ้านท่าขอนยาง ตำาบลท่าขอนยาง อำาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ที่มีอายุระหว่าง 
30 – 65 ปี จำานวน 1,400 คน และกลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก่ กลุม่สตรีชมุชนบา้นท่าขอนยาง ตำาบลท่าขอน
ยาง อำาเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม จำานวน
กลุ่มตัวอย่าง 302 คน ซึ่งได้มาจากการกำาหนด
สดัสว่นตามตารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie 
& Morgan) (บญุชม ศรสีะอาด, 2554) โดยกำาหนด
ให้สดัสว่นของลกัษณะทีส่นใจในประชากร เทา่กบั 
0.5 ระดบัความคลาดเคลือ่นทีย่อมรบัได ้5% และ
ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ระยะที ่2 ศกึษาแนวทางการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง กลุ่มผู้ให้
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ข้อมูล ได้แก่ ตัวแทนสตรีชุมชน 10 คน และผู้ทรง
คุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จำานวน 1 คน ผูท้รงคณุวฒิุดา้นคณุภาพชวีติชมุชน 
จำานวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างราย
ได้ของชุมชน จำานวน 1 คน

เครือ่งมอืท่ีใชใ้นก�รเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ในการวจัิยครัง้น้ีได้ใช ้แบบสอบถามสภาพ
ปญัหาและแบบสมัภาษณแ์นวทางการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการเสริมสร้าง
คณุภาพชวีติกลุม่สตรชีมุชนบา้น ทา่ขอนยางทัง้หมด
จำานวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

ฉบับที่ 1 แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) สอบถามขอ้มลูเกีย่ว
กับ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบั สภาพปญัหา
และความต้องการการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารไปใชใ้นการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติกลุม่
สตรีชุมชนบา้นท่าขอนยางทัง้ 3 ดา้น ดงันี ้ดา้นการ
ใชช้วีติประจำาวนั ดา้นการประกอบอาชีพ และดา้น
การติดต่อสื่อสาร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้เกณฑ์กำาหนด
น้ำาหนกัคะแนนของมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 

ฉบับที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ 
แนวทางการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ไปใชใ้นการเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติกลุม่สตรชีมุชน
บ้านท่าขอนยาง ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการใช้ชีวิต
ประจำาวัน ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการ
ติดต่อส่ือสาร มีลักษณะเป็นแบบคำาถามปลาย
เปิดเพื่อบันทึกข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์

ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
ได้แก่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือผู้นำา
สตรชีมุชนบา้นทา่ขอนยาง และกลุม่สตรชีมุชนบา้น

ท่าขอนยาง

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ได้แก่ สภาพปัญหาและแนวทางการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง ทั้ง 
3 ด้าน ดังนี้ ด้านการใช้ชีวิตประจำาวัน ด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านการติดต่อสื่อสาร

กรอบแนวคิดก�รวิจัย

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี 
คือ ปัญหา ความต้องการ และแนวทางในการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริม
สรา้งคุณภาพชวีติ ของกลุม่สตรชีมุชนบา้นท่าขอน
ยาง ไดม้าจากการวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ขอ้มลูจาก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จำานวน 3 ด้าน
คือ การใช้ชีวิตประจำาวัน การประกอบอาชีพ และ
การติดต่อสื่อสาร 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
มีขั้นตอนดังนี้

1. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

1.1 ผู้วจิยัจะดำาเนนิการตดิตอ่ผู้นำากลุม่สตรี
ชุมชนบ้านท่าขอนยาง เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้
แจ้งกลุ่มสตรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในชุมชนทราบ ใน
การขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

1.2 ผู้วิจัยจะดำาเนินการส่งแบบสอบถาม
ไปยังกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยางที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้ 302 คน โดยการนดัประชมุของผูใ้หญ่
บา้นซึง่เปน็ตวัแทนชมุชนแลว้คณะผูว้จัิยไดล้งพืน้ที่
แจกแบบสอบถามด้วยตัวเอง 

2. การเก็บข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์

2.1 ผู้วิจัยจะดำาเนินการติดต่อผู้นำากลุ่ม
สตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง 10 คน และผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 3 คน เพื่อขอความอนุเคราะห์เข้า
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง

2.2 การเตรียมการสัมภาษณ์ 
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 2.2.1 การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้นำากลุ่มสตรีชุมชนบ้าน
ท่าขอนยาง 10 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 3 
คน     

 2.2.2 การวางแผนการสมัภาษณ ์โดย
กำาหนดแนวคำาถามใหส้อดคล้องกบัปญัหาทีพ่บจาก
การสรุปแบบสอบถามท่ีนำาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง  

 2.2.3 เตรียมอุปกรณ์การจดบันทึก
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้วิจัยดำาเนินการออก
เก็บรวบรวมข้อมูล

2.3 การเริ่มสัมภาษณ์

 2.3.1 แนะนำาตวัผูว้จิยัใหผู้ส้มัภาษณ์
รับทราบ 

 2.3.2 สร้างบรรยากาศให้รู้สึกเป็น
กันเองระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์

 2.3.3 บอกวัตถุประสงค์ในการมา
สัมภาษณ์

 2.3.4 จดบันทึกลงแบบสัมภาษณ์ 
และใช้เครื่องบันทึกเสียง ซึ่งจะไม่บันทึกภาพ

2.4 การสัมภาษณ์

 2.4.1 ใช้แนวคำาถาม (Interview 
Guide) ที่เตรียมมาตามรายการหัวข้อและคำาถาม
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้และจดัลำาดบัไว ้เพือ่ใชเ้ปน็แนวทาง
ในการสัมภาษณ์

 2.4.2 ฟังอย่างตั้งใจ ใส่ใจ และป้อน
คำาถามเหมาะสมกับเวลา 

 2.4.3 เปน็ผูถ้กูถามบา้งในบา้งโอกาส 
(Two ways) เพือ่สร้างบรรยากาศใหรู้สึ้กเปน็กันเอง
ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์

ก�รจดักระทำ�ขอ้มลูและก�รวิเคร�ะห์
ข้อมูล

การวเิคราะห์ขอ้มลูในการวิจยัครัง้นีใ้ช้การ
ประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์โดยดำาเนิน
การตามขั้นตอนดังนี้

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์
ครบถ้วนของแบบสอบถาม ทีไ่ดร้บักลบัคนืจากกลุม่
สตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง แล้วทำาการกรอกรหัส
ข้อมูลของแบบสอบถามกับเครือ่งคอมพิวเตอร ์เพ่ือ
ทำาการประมวลผลหาค่าสถิติที่ต้องการ

2. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ สภาพ
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนำาข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ทำาการวิเคราะห์โดย
แจกแจงความถี ่และรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่ง และ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นคำาถามปลายเปิดโดยการ
แจกแจงความถี่

3. วเิคราะหข์อ้มลูปญัหาและความต้องการ
การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารไปใชใ้น
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่า
ขอนยาง ทัง้ 3 ด้าน ดงันี ้ดา้นการใชช้วีติประจำาวนั 
ดา้นการประกอบอาชพี และดา้นการตดิตอ่สือ่สาร 
โดยนำาข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 มา
ทำาการวิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นำามาแปลความ
หมาย สำาหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลระดับสภาพ
และปัญหาใช้เกณฑ์แปลความหมายการวิเคราะห์
ข้อมูล (บุญชม ศรีสะอาด. 2554) ดังนี้

4.51 - 5.00 หมายถึง มีสภาพ ปัญหา 
หรือมีความต้องการอยู่ใน ระดับมากที่สุด

3.51 - 4.50 หมายถึง มีสภาพ ปัญหา 
หรือมีความต้องการอยู่ใน ระดับมาก

2.51 - 3.50 หมายถึง มีสภาพ ปัญหา 
หรือมีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง

1.51 - 2.50 หมายถึง มีสภาพ ปัญหา 
หรือมีความต้องการอยู่ในระดับน้อย

1.00 - 1.50 หมายถึง มีสภาพ ปัญหา 
หรือมีความต้องการอยู่ในระดับน้อยที่สุด

4. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพของแบบ
สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เกี่ยวกับแนวทางการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการเสริมสร้าง
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คุณภาพชีวิตกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง ทั้ง 
3 ด้าน ดังนี้ ด้านการใช้ชีวิตประจำาวัน ด้านการ
ประกอบอาชีพ และด้านการติดต่อสื่อสาร

ลำ�ดับขั้นตอนในก�รเสนอผลก�ร
วิเคร�ะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลความ
หมายของการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
และแบบสมัภาษณโ์ดยผู้วจิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูโดย
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำาเร็จรูป และได้
นำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำาดับต่อไปนี้

ตอนที ่1 ขอ้มลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 สภาพปัญหาและความต้องการ
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้าน
ท่าขอนยาง 

ตอนท่ี 3 แนวทางการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที ่1 ขอ้มลูท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำาแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 300 คน ใน

ด้านคุณสมบัติทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มี
ดังนี้ เพศ เป็นหญิง ร้อยละ 100.00 อายุ ส่วน
ใหญ่มีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 48.00 รองลงมา
มีอายุ 30-40 ปี ร้อยละ 43.66 รองลงมามีอายุ 
อายุ 51-61 ปี ร้อยละ 8.33 การศึกษา ส่วนใหญ่
มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ำากว่า 
ร้อยละ 50.00 รองลงมามีการศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 29.67 รองลงมามี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ
เท่า ร้อยละ 11.67 รองลงมามีการศึกษาปริญญา
ตร ีรอ้ยละ 3.34 และนอ้ยสุดระดบัการศกึษาระดบั
อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 2.33 อาชีพ 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 32.33 รอง
ลงมาคือ อาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 24.66 รองลงมา
คอือาชีพคา้ขายรายยอ่ย รอ้ยละ 11.66 รองลงมา
คอือาชีพรับจา้งท่ัวไป ร้อยละ 10.66 รองลงมาคอื
อาชพีผูป้ระกอบการ/เจา้ของธุรกจิ ร้อยละ 10.00 
รองลงมาคอือาชพี ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ร้อยละ 
5.66 รองลงมาคืออาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
รอ้ยละ 5.00 และน้อยทีสุ่ดคอื วา่งงาน รอ้ยละ 2.66 

ตอนที่ 2 สภาพปัญหาและความต้องการ
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติของกลุม่สตรชีมุชนบา้นทา่
ขอนยาง โดยภาพรวม และเปน็รายดา้น ดงัตาราง 1 

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาและความต้องการการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้าน 
ท่าขอนยางโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน

คุณภ�พชีวิต

สภ�พก�ร
ใช้เทคโนโลยีฯ

ปัญห�
ก�รใช้เทคโนโลยีฯ

คว�มต้องก�ร
ก�รใช้เทคโนโลยี

S.D. ระดับ S.D. ระดบั S.D. ระดับ

1 ด้านการใช้ชีวิตประจำาวัน 3.75 0.62 มาก 4.37 0.58 มาก 4.54 0.78 มากที่สุด

2 ด้านการประกอบอาชีพ 2.06 0.65 น้อย 4.25 0.75 มาก 4.66 0.67 มากที่สุด

3 ด้านการติดต่อสื่อสาร 3.78 0.60 มาก 3.59 0.74 มาก 4.98 0.89 มากที่สุด
โดยรวม 3.19 0.62 ปานกลาง 4.07 0.69 มาก 4.73 0.78 มากที่สุด



168 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 3 September - December 2017

จากตาราง 1 พบวา่ ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชวีติของกลุม่สตรชุีมชนบา้นทา่ขอนยาง โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (  = 3.19) เมื่อพิจารณาเป็น
รายดา้น โดยเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย 
พบว่า ด้านการติดต่อส่ือสารมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
(  = 3.78) รองลงมาคอื ดา้นการใช้ชีวิตประจำาวัน  
(  = 3.75) และด้านการประกอบอาชีพ (  = 
2.06) ดา้นปญัหาการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.07) เมือ่พจิารณา
เป็นรายด้านโดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย พบว่า ด้านการใช้ชีวิตประจำาวัน (  = 4.37) 
รองลงมาคือ ด้านการประกอบอาชีพ (  = 4.25) 
และด้านการติดต่อสื่อสาร (  = 3.59) ด้านความ
ตอ้งการการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชน
บ้านท่าขอนยาง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  
= 4.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านการติดต่อ
สือ่สาร (  = 4.98) รองลงมาคือ ดา้นการประกอบ
อาชีพ (  = 4.66) และด้านการใช้ชีวิตประจำาวัน 
(  = 4.54)

ตอนท่ี 3 แนวทางการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง

แนวทางการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารเพือ่เสริมสร้างคุณภาพชีวติของกลุ่มสตรี
ชมุชนบา้นทา่ขอนยาง โดยสามารถสรปุข้อมลูจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ตัวแทนสตรี
ชุมชน 10 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จำานวน 1 คน ผู้ทรง
คุณวุฒิด้านคุณภาพชีวิตชุมชน จำานวน 1 คน และ
ผูท้รงคณุวฒิุดา้นการสร้างรายได้ของชมุชน จำานวน 
1 คน ซึง่ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ดังนี้

1. ด้านการใช้ชีวิตประจำาวัน พบว่า 1) 
การนำาเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใช ้เพือ่ชวีติประจำานัน้
ยงัไมไ่ด้ทำาขึน้อยา่งจรงิจงั เนือ่งจากชอ่งวา่งด้านอายุ
ของกลุม่สตรใีนชมุชน 2) ขาดเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบฟรีในจุดต่างๆ เพื่อ
รองรบัการใช้งานของชมุชน 3) ขาดความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชวีติประจำา
วัน นอกจากการใช้โทรศัพท์เพื่อการติดต่อสื่อสาร
โดยเฉพาะกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ ส่วนแนวทางการนำา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารมาใชเ้พือ่ชวีติ
ประจำาของกลุม่สตรชีมุชนบ้านทา่ขอนยาง ดงันี ้1) 
ควรเร่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในชีวิตประจำาวัน เช่น กล้องวงจรปิด โซ
เชยีลมเีดียและสมารท์โฟน เปน็ตน้ โดยชีใ้หเ้หน็ถงึ
ประโยชนข์องการนำามาใชเ้ชน่การแลกเปลีย่นขอ้มลู
ข่าวสาร ความปลอดภัย เป็นต้น 2) ควรมีการจัด
อบรมเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชน่ การใชส้มารท์โฟน การใชค้อมพวิเตอรเ์บือ้งตน้
และผู้นำาชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดหาพื้นที่ใน
การใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศชมุชนอยา่งเพยีง
พอและทั่วถึง ให้มีผู้รับผิดชอบคอยให้คำาแนะนำา
และใหค้วามรูใ้นเวลาทีช่มุชนตอ้งการ เชน่อปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต

2. ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ปัญหา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้าน
ท่าขอนยาง ดังนี้ 1) ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
มีปัญหา ในเร่ืองของความเร็วและปริมาณการใช้ 
2) นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพน้อย 
3) ไม่มีการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการโฆษณาสินค้า
ของชมุชนเพือ่สง่เสรมิดา้นการประกอบอาชพี สว่น
แนวทางการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
มาใช้เพื่อส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของกลุ่ม
สตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง ดังนี้ 1) เพิ่มความเร็ว
อนิเตอรเ์นต็และควรสง่เสริมใหเ้กดิการเรยีนรูก้ารใช้
เทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน 2) ส่งเสริมให้เกิดการ
เรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การทำาการคา้ เชน่ การ
ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการโฆษณา การใช้ทำาธุรกรรม
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อิเลค็ทรอนคิส ์(Internet Banking) เพือ่ตรวจสอบ
รายรับจ่าย การทำารายการสินค้ารูปแบบหนังสือ
อิเล็คทรอนิคส์ (E-book) หรือการทำาเว็บไซด์เพื่อ
การจดัจำาหนา่ยสนิคา้เปน็ตน้ 3) สง่เสรมิการสรา้ง
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
เทคโนโลย ีและดา้นอืน่ๆ รว่มกนั 4) สง่เสรมิใหเ้กดิ
เครอืขา่ยรว่มกบัมหาวทิยาลยั เพ่ือใหม้กีารเปลีย่น
องคค์วามรูต้า่งๆ รว่มกนั ระหวา่งชมุชนและสถาบนั
การศึกษา เช่น แผนธุรกิจ การทำาเว็บไซด์ เป็นต้น 
5) สง่เสรมิใหเ้กดิคูค่า้อืน่ๆ เช่น สภาอตุสาหกรรม 
เพื่อสร้างช่องทางในการขายส่ง เป็นต้น

3. ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ปัญหา 
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้
เพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติของกลุม่สตรชีมุชนบา้น
ท่าขอนยางด้านการติดต่อสื่อสาร ดังนี้ 1) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ยัง
นอ้ย ขาดการเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลทีเ่ปน็ประโยชน์ 2) 
การนำาเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชเ้พือ่ชวีติประจำานัน้
ยังไม่ได้ทำาข้ึนอย่างจริงจัง เนื่องจากช่องว่างด้าน
อายุของกลุ่มสตรีในชุมชน 3) ไม่มีความรู้ในการ
ใช้โชเชียมีเดีย ในการติดต่อส่ือสาร ควรมีการจัด
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อโซเชียลมีเดีย
และการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวทางการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อ
ส่งเสริมด้านการติดต่อสื่อสาร สรุปได้ดังนี้ ชุมชน
บ้านท่าขอนยางเป็นชุมชนชาวญ้อ ซึ่งมีวัฒนธรรม
ทีค่วรอนรุกัษไ์วค้อื ภาษาญอ้ การละเลน่หมากโขง่
โล่ง การละเล่นหมากม้าหัวโป่ง และการละเล่น
นางด้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับผี
สางเทวดา คือ การเลี้ยงผีปู่ตา ผู้เจ้าสำาราญ ซึ่งผี
ปู่ตาและผีเจ้าสำาราญนั้นคอยปกปักษ์รักษาคนใน
ชุมชนให้อยู่ดีกินดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และยัง
มีภูมิปัญญาในด้านการศึกษา เช่น ชุมชนชาวญ้
อบ้านท่าขอนยางได้นำาสมุนไพรเข้ามาช่วยในการ
บำาบัดโรคอาทิ รากตะไคร้นำามาล้างแล้วนำามาต้ม
กนิแกอ้าการฉีร่าด จะเหน็ไดว้า่ทัง้หมดนีค้วรไดร้บั
การอนุรักษ์และสืบสานไว้ให้คงอยู่ต่อไป โดยหาก

จะนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แล้วนั้นควร ส่ง
เสริมให้เกดิการนำาส่ิงใหม ่เช่น เทคโนโลยีความจริง
เสริม (AR) ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชุมชน
เพื่อใช้ในการจัดเก็บและยังเป็นการกระตุ้นให้เด็ก
ในวัยต่างๆ มาร่วมศึกษาได้ด้วย

อภิปรายผล

การวิจัยเรื่องแนวทางการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. การศึกษาสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี
ชุมชนบ้านท่าขอนยาง

1.1 การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชวีติของกลุ่มสตรชีมุชนบา้นทา่ขอนยาง โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง อาจเนือ่งจาก ผูน้ำากลุม่สตรี
ชมุชนบา้นทา่ขอนยาง มคีวามต่ืนตวัในเรือ่งของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือเสริม
สร้างคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เน่ืองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตำาบลท่าขอนยางได้มีแนวนโยบาย ส่ง
เสรมิใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชมุชน เพือ่
เตรียมความพร้อมไปสู่ทางทางเข้าร่วมประชาคม
อาเซียน (AEC) ของประเทศไทย (เทศบาลตำาบล
ท่าขอนยาง. 2559) สอดคล้องกับนันทวดี เทียน
ไชย. (2553) พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสร้างพลังและเครือข่ายสตรี ปัจจุบันสตรี
มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนโดยเฉพาะการ
รวมตัวกันเองในกลุ่มสตรีด้วยกัน เช่น กลุ่มสตรี
อาสาสมัคร กลุ่มอาชีพสตรี กลุ่มสตรีผู้อนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม กพสม. กพสต. กพสจ. เป็นต้น ส่งผลให้
สตรมีคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งของการเปน็บคุคล
ท่ีมีจิตสำานึกสาธารณะ โดยผ่านกระบวนการการ
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และแสวงหาแนวทาง
ที่จะส่งผลให้ชุมชนให้น่าอยู่และเป็นส่วนหน่ึงใน
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การที่จะสร้างพลังร่วมกัน และก่อให้การพัฒนาที่
ยั่งยืนสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

1.2 การศึกษาปัญหาการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติของกลุ่มสตรชีมุชนบา้นทา่ขอนยาง โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก อาจเนือ่งจาก กลุม่สตรชีมุชนบา้น
ทา่ขอนยางยงัขาดการเตรียมความพรอ้มและบรหิาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางด้านการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในชีวิต
ประจำาวัน ด้านการประกอบอาชีพ และด้านการ
ติดตอ่สือ่สาร ควรมกีารสง่เสรมิใหก้ลุม่สตรชีมุชนเขา้
รบัการฝกึอบรม ประชุมสัมมนาและไปทัศนศึกษา
ดงูาน เพือ่เปน็การสรา้งประสบการณ์ใหม่ๆ  ใหทั้น
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมการนำา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในชีวิตประจำาวัน และมี
การดำาเนนิโครงการพฒันาอาชพีให้มคุีณภาพ รวม
ไปถงึการขยายโอกาสในการเข้าถงึแหลง่เรยีนรู ้สือ่
เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตในชุมชนให้มากยิง่ขึน้ จงึจะ
ส่งผลให้ลดปัญหาน้อยลง

1.3 การศกึษาความต้องการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ปัจจุบันชุมชนมีความต้องการนำาเทคโนโลยีสมัย
ใหม่มาใช้เพ่ือชีวิตประจำามากขึ้นแต่ยังไม่ได้ทำาขึ้น
อย่างจริงจัง เนื่องจากช่องว่างด้านอายุของกลุ่ม
สตรใีนชมุชน ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจ เชน่การใช้
โทรศัพท์มือถือเพื่อการสืบค้นข้อมูล ควรมีการจัด
อบรมกลุ่มสตรีในชุมชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
ตลอดจนไมม่เีทคโนโลยีสารสนเทศในชวีติประจำาวนั 
เชน่ โทรศพัทม์อืถอืแบบสมารท์โฟน คอมพวิเตอร์
รวมทั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบฟรีในจุดต่างๆ ของ
ชุมชนและชุมชนควรเร่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำาวัน เช่น 
กลอ้งวงจรปดิโซเชยีลมเีดยี และสมารท์โฟนเปน็ตน้ 
โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำามาใช้เช่นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความปลอดภัย เป็นต้น

2. เพื่อศึกษาแนวทางการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอนยาง

แนวทางการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารเพือ่เสริมสรา้งคณุภาพชีวติของกลุม่สตรี
ชุมชนบ้านท่าขอนยางควรเร่งส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในชีวิตประจำาวัน 
โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการนำามาใช้ในการ
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารและดา้น ความปลอดภยั 
เป็นต้น ควรมีการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งตอ่เนือ่ง และควรสง่เสรมิ
ใหเ้กดิการเรียนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยีในชีวติประจำาวนั 
ควรสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลยเีพือ่
ทำาธรุกจิชมุชน โดยเฉพาะการใชโ้ซเชยีลมเีดยี ควร
สง่เสริมการสร้างศนูยก์ารเรียนรู้เทคโนโลย ีเพือ่เปน็
ศูนย์กลางของชุมชนในการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ข้อมลูทางดา้นเทคโนโลย ีและดา้นอืน่ๆ ร่วมกัน ควร
ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อ
ใหมี้การเปลีย่น องค์ความรู้ตา่งๆ ร่วมกนั ระหวา่ง
ชมุชนและสถาบนัการศึกษา เชน่ แผนธุรกิจ การทำา
เว็บไซด์ เป็นต้น และส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือ
ข่ายทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรม เพื่อสร้าง
ชอ่งทางในการขายสง่ และในการตดิตอ่สือ่สารควร
เรง่สง่เสรมิใหก้ลุม่สตรีมกีารพฒันาดา้นนีโ้ดยเฉพาะ 
ซึง่โดยพืน้ฐานชมุชนบา้นทา่ขอนยางนัน้เปน็ชมุชน
ชาวญ้อ ซึ่งมีวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ไว้ คือ ภาษา
ญ้อ การละเล่นหมากโข่งโล่ง การละเล่นหมากม้า
หัวโป่ง และการละเล่นนางด้ง เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีพิธีกรรมเกี่ยวกับผีสางเทวดา คือ การเลี้ยงผี
ปู่ตา ปู่เจ้าสำาราญ ซึ่งผีปู่ตาและผีปู่เจ้าสำาราญนั้น
คอยปกปกัษร์กัษาคนในชมุชนใหอ้ยูด่กีนิดปีราศจาก
โรคภยัไขเ้จบ็ และยงัมภูีมิปญัญาในดา้นการศกึษา 
เช่น ชุมชนชาวญ้อบ้านท่าขอนยางได้นำาสมุนไพร
เข้ามาช่วยในการบำาบัดโรค อาทิ รากตะไคร้นำามา
ล้างแล้วนำามาต้มกินแก้อาการฉี่ราด จะเห็นได้ว่า
ทั้งหมดนี้ควรได้รับการอนุรักษ์และ สืบสานไว้ให้
คงอยู่ต่อไป โดยหากจะนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้แล้วนั้นควร ส่งเสริมให้เกิดการนำาสิ่งใหม่ 
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เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) 
เทคโนโลย ีหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์เพือ่ใชใ้นการจดั
เก็บและยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กในวัยต่างๆ มา
ร่วมศึกษาได้ด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเสริม
สร้างคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรีชุมชนบ้านท่าขอน
ยาง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรเร่งดำาเนินการส่งเสริม
กิจกรรมทั้ง 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1.1 ดา้นการใชช้วีติประจำาวนั ควรมกีารจดั
อบรมเสรมิสรา้งความรูด้า้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นชวิีตประจำาวัน

1.2 ด้านการประกอบอาชีพควรส่งเสริม
ให้กลุ่มสตรีในชุมชนให้ความสำาคัญกับการนำา
เทคโนโลยีและการสื่อสารแบบสมัยใหม่มาใช้ใน
การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจชุมชน 
และควรมีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่ม
สตรีชุมชนอย่างต่อเนื่อง

1.3 ดา้นการตดิตอ่สือ่สาร ควรสง่เสรมิให้
มีการเพิม่ชอ่งทางการตดิต่อสือ่สารใหห้ลากหลาย
และทันสมัย

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษา เรื่อง รูปแบบการ
พฒันากลุม่สตรชีมุชนอืน่ๆ เพือ่ใหก้า้ว ทนัยคุของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่

2.2 ควรมกีารศกึษาถงึรปูแบบการบรหิาร
จัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืนต่อไป
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