
โครงการอบรมพัฒนาทักษะไอทีแกสมาชิกเทศบาลและผูนําชุมชนในเทศบาล

ตําบลบางเลนเพ่ือรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

โดย อาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ คณะวิทยาการจัดการ 

ที่มาของโครงการน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากการที่ผูรับผิดชอบโครงการไดเขาไปรวมในคณะทํางาน 20 ตําบลผาสุก 

ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมดําเนินการรวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบคือตําบลบางเลน ในระหวางการลงเก็บขอมูลในพ้ืนที่ไดมีการพูดคุยกับนายอภิวัฒน เคาภูไทย 

นายกเทศมนตรีตําบลบางเลน และนางดวงรัตน รุงโรจน รองปลัดเทศบาลตําบลบางเลน จึงทราบวา ทางผูบริหาร

เทศบาลมีความรับรูและตระหนักถึงการที่ประเทศไทยจะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน แมยังไมม่ันใจวา

ประชาคมอาเซียนจะสงผลกระทบในระดับประชาชนและทองถิ่นเชนเทศบาลอยางไรบาง แตก็เห็นวาการเตรียมตัว

รับมือเปนเรื่องสําคัญ และการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนทักษะที่สําคัญมากอยางหน่ึงในการ

เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการที่ประเทศไทยจะเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน  

ทั้งน้ีในการดําเนินงานของเทศบาลจะประกอบดวยบุคลากรเทศบาลตําบลบางเลน   สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน อาสาสมัครสาธารณสุข และผูนําชุมชน ซึ่งบุคคลเหลาน้ี

สวนมากเปนประชากรในวัยผูใหญ และหลายคนยังไมถนัดในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร จึงทําใหเสียโอกาสใน

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทําใหตนเองพรอมสําหรับการแขงขันในระดับอาเซียนมากขึ้น 

ประกอบกับที่เทศบาลตําบลบางเลนเพ่ิงไดรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 16 เครื่องมาจากกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเปดเปนศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน แมจะไดรับฮารดแวรและซอฟตแวร

มา แตทางเทศบาลยังขาดความพรอมในดานบุคลากร ทางผูบริหารเทศบาลตําบลบางเลนจึงมีความตองการให

มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรและผูนําชุมชนของเทศบาล  

     โครงการอบรมพัฒนาทักษะไอทีแกสมาชิกเทศบาลและผูนําชุมชนในเทศบาลตําบลบางเลนเพ่ือรองรับการ

เขาสูการเปนประชาคมอาเซียนจึงเกิดขึ้น โดยมีผูรับผิดชอบโครงการคืออาจารยอัฎศณี เพียรเจริญวงศ เพ่ือดําเนิน

โครงการบริการวิชาการซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในดานการเพ่ิมขีดความสามารถและพัฒนา

ศักยภาพของชุมชน กลยุทธสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน และเปนการตอบ

ตัวชี้วัดดานการสรางเครือขายความรวมมือในการถายทอดความรูและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาและสงเสริมใหเกิด

ประโยชนแกชุมชน 

หลักการและเหตุผล  

ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องสําคัญในปจจุบัน คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเขามามี

บทบาทการใชงานทั่วไปและทวีความสําคัญขึ้นเรื่อยๆ องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาลตําบลเปนหนวยงานหลัก



ในการบริหารจัดการ  รวมทั้งการใหบริการตาง ๆ  แกชุมชนและหนวยงานภายนอกทั้งในระดับเดียวกัน ระดับ

อําเภอ  ระดับจังหวัดและระดับประเทศ แตสมาชิกเทศบาลและผูนําในชุมชนสวนมากเปนผูใหญวัยกลางคน ที่ยัง

ขาดทักษะการใชคอมพิวเตอร จึงอาจทําใหขาดโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม แตถาไดรับการฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรสํานักงานและอินเทอรเน็ต ก็จะเปนประโยชนตอสมาชิก

เทศบาลและผูนําชุมชนเปนอยางย่ิง  โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะไอทีแกสมาชิก

เทศบาลและผูนําชุมชนในเทศบาลตําบลบางเลนเพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนขึ้น  

 

วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือใหบริการทางดานวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น 

2. เพ่ือใหหนวยงานทองถิ่นสามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการปฏิบัติงาน  ปรับใชใน

ชีวิตประจําวันไดและเพ่ือเตรียมตัวรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

3. เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธระหวางโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) คณะ

วิทยาการจัดการกับชุมชน  

การดําเนินโครงการ 

โครงการน้ีเปนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาทักษะไอทีแกสมาชิกเทศบาลและผูนํา

ชุมชนในเทศบาลตําบลบางเลน โดยแบงการอบรมเปน 2 รอบ รอบละ 16 คน รวมจํานวนผูเขาอบรม 32 คน จัด

ขึ้นเมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2555 สถานที่ดําเนินการคือ ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน เทศบาลตําบลบางเลน 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 

กิจกรรมที่ 2  อบรมโปรแกรมสํานักงานเบื้องตน การพิมพเอกสารและจดหมาย 

กิจกรรมที่ 3  อบรมการใชงานอินเทอรเน็ต เว็บไซต และอีเมล 

 เน่ืองจากวา ในกลุมผูเขาอบรมแตละกลุมมีความแตกตางระหวางบุคคลสูง บางคนพอมีพ้ืนฐานในการใช

คอมพิวเตอรมาบาง แตยังไมคลอง บางคนก็ไมเคยใชคอมพิวเตอรเลย รวมทั้งมีตัวแทนจากชมรมผูพิการที่ใชมือได

ขางเดียว จึงไมเหมาะที่จะจัดอบรมเหมือนในชั้นเรียนแบบใชอุปกรณโปรเจกเตอรฉายบทเรียนขึ้นจอที่ทุกคนตอง

เรียนรูไปพรอมกันหมด แตคณะวิทยากรซึ่งเปนคณาจารยจากโปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

คือ อาจารยขวัญยุพา ศรีสวาง อาจารยกิตติพงษ ภูพัฒนวิบูลย อาจารยมาลินี นาคใหญ และอาจารยอัฎศณี เพียร

เจริญวงศ จะอาศัยการจัดการอบรมโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ โดยไดแบงใหอาจารยแตละคนรับผิดชอบผูรับ



การอบรม ในสัดสวนอาจารย 1 คนตอผูเขาอบรม 4 คน ในการใหคําแนะนําก็จะเปนไปแบบตัวตอตัว โดยมี

บทเรียนเปนเอกสารประกอบการอบรมที่ไดจัดเตรียมไป แตก็จะดําเนินไปตามระดับความสามารถและความสนใจ

สวนบุคคลของผูรับการอบรม  

 ในระหวางการอบรมนั้นก็ไดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางอาจารยและผูเขาอบรมไป

ดวย มีขอมูลที่นาสนใจที่ไดจากประสบการณในการจัดโครงการครั้งน้ีหลายประเด็น เชน 

 สวนใหญที่บานของผูเขาอบรมมีคอมพิวเตอรอยูแลว แตมักจะมีไวใหลูกหลานใช ผูใหญบางคนคิดวา

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนเรื่องของเด็กเอาไวใชเรียนใชเลน ไมเก่ียวกับตนเอง แตในการอบรมครั้ง

น้ี ผูอบรมไดพยายามสอดแทรกใหเห็นวาคอมพิวเตอรเปนเรื่องที่มีประโยชน และใชงานไดใกลตัว ใหเขา

ไดเขาไปที่เว็บไซตของเทศบาลตําบลบางเลนเอง ไดทดลองอานและสงขอความในกระดานขาว ก็จะไดรับ

ความสนใจจากผูเขารับการอบรม เพราะเปนเรื่องใกลตัวของเขา  

 นอกเหนือจากประโยชนในเรื่องการงานที่เก่ียวของกับงานของเทศบาล ในอินเทอรเน็ตนั้นมีขอมูลอื่นๆ 

อีกมากมายมหาศาล ครอบคลุมความสนใจสวนบุคคลของผูเขาอบรมไดทุกดาน เชน ผูเขาอบรมที่

ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา ไดคนหาคลิปวิดีโอเรื่องการจับปลา และการทอดปลา ตัวแทนจากกลุมสตรีไดหัด

ใชเว็บไซต Facebook เพ่ือสรางเครือขายจากกลุมนักเรียนโรงเรียนเกาของตนเอง หรือผูเขาอบรมบางคน

ก็เพ่ิงทราบวาสามารถเขาไปดูคลิปวิดีโอกีฬา เพลง หรือละครจากเว็บไซตอินเทอรเน็ตได 

 ผูเขาอบรมเห็นวาคอมพิวเตอรมีประโยชน แตบางคนมีความกลัวเทคโนโลยี ไมเคยใช ไมกลาหัด คิดวา

ตนเองมีอายุมากแลวคงใชไมเปน แตเม่ือไดมาเขาอบรมจึงเกิดความสนุก และเห็นวาใชงานไมยากอยางที่

คิด บางคนใหขอมูลวา ลูกหลานรําคาญไมยอมสอน แตในการอบรม อาจารยนั้นใจดีและใจเย็นคอยๆ 

แนะนํา เม่ือไดหัดทําซ้ําหลายๆ ครั้งก็จะมีความมั่นใจในการใชเทคโนโลยีมากขึ้น 

 ผูเขาอบรมบางคนเคยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมากอนแลว แตที่เคยใชน้ันเปนซอฟตแวรเวอรชันเกา เชน 

โปรแกรม Microsoft Word 97 หรือ Microsoft Office 2003 เมื่อมาเขาอบรมครั้งน้ีที่เครื่อง

คอมพิวเตอรใชระบบปฏิบัติการและโปรแกรมคอมพิวเตอรรุนใหม คือ Windows 7 และ Microsoft 

Office 2010 ก็จะเกิดปญหาสับสนวาไมเหมือนที่เคยฝกมา 

จะเห็นไดวา ในการอบรมเรื่องทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกกลุมชาวบานวัยผูใหญน้ัน สิ่งที่ควร

คํานึงถึงคือ การเชื่อมโยงกับเรื่องใกลตัว การทําใหคอมพิวเตอรเปนเรื่องงายและสนุก และความเขาใจในธรรมชาติ

การเรียนรูของผูใหญที่อาจตองอาศัยเวลาในการฝกหัดทบทวนมากกวา และแมกระทั่งผูที่เคยใชคอมพิวเตอรมา

กอนแตรางราการใชมานานก็ควรไดรับการฝกอบรมใหมบางเพ่ือกาวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรที่รุดหนาไปรวดเร็วอยางไมหยุดย้ังในทุกขณะ 



โครงการอบรมพัฒนาทักษะไอทีแกสมาชิกเทศบาลและผูนําชุมชนในเทศบาลตําบลบางเลนเพ่ือรองรับการ

เขาสูการเปนประชาคมอาเซียนน้ีไดผลตอบรับที่ดีมากจากผูเขาอบรม จากผลการประเมินที่ผูเขารวมอบรมตอบ

แบบสอบถามพบวา มีผลการประเมินดานความพึงพอใจ รอยละ 89.33 ผลการประเมินดานความรูความเขาใจ 

รอยละ 84.09 และผลการประเมินดานการนําความรูไปใช รอยละ 85.83 และมีขอเสนอแนะจากผูเขาอบรมวา 

ควรจะมีการจัดโครงการฯ อีกในคราวตอไป เพราะยังมีผูสนใจอีกหลายๆ ทาน 

นอกจากที่กลาวมาแลว ผูจัดโครงการยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา  

 อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในการอบรมของศูนยการเรียนรู ICT สํานักงานเทศบาลตําบลบางเลน 

ซอฟตแวรโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ไดติดต้ังไวนั้นเปนเวอรชันที่มีแตภาษาอังกฤษเทานั้น ทําใหผู

เขาอบรมบางสวนที่ขาดทักษะภาษาอังกฤษเรียนรูไดชา ทางคณะกรรมการดําเนินโครงการจึงได

แจงขอเสนอแนะแกสํานักงานเทศบาลตําบลบางเลนวา ควรลงโปรแกรมภาษาไทยเพ่ิมเขาไปดวย

เพ่ือใหผูเขาอบรมเลือกเปลี่ยนภาษาได 

 ซอฟตแวรเว็บเบราวเซอรหรือโปรแกรมคนดูที่ เหมาะสําหรับผูใชที่ เปนผูใหญเพิ่งหัดใช

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ควรเปนโปรแกรมรุนใหมที่มีรูปแบบการแสดงผลหนาแรกแบบเปน

รูปภาพหนาเว็บไซตตางๆ ที่ใชบอยมาแสดงดวย เพ่ือใหเริ่มตนใชงานงายกวาแบบที่ตองพิมพ

ตัวหนังสือเขาไปอยางเดียว มีปุมคําสั่งเปนรูปภาพเขาใจงาย และสามารถพิมพคําคนไดจากชอง

ปอนที่อยูเว็บเลย เชน Google Chrome หรือ Internet Explorer รุน 9 ขึ้นไป  

 จากการสังเกตพบวา ทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับทักษะทางภาษาอังกฤษมี

ความสัมพันธ กัน เพราะในซอฟตแวรและเว็บไซตตางๆ จะมีการใชภาษาอังกฤษเปน

สวนประกอบในเรื่องคําสั่งตางๆ ผูเขาอบรมที่ไมเคยใชคอมพิวเตอรแตมีความรูภาษาอังกฤษ

ดีกวาจะสามารถเรียนรูการใชงานโปรแกรมและเว็บไซตตางๆ ไดรวดเร็วกวา ดังน้ัน ในการเตรียม

ความพรอมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน จึงไมควรละเลยความรูเรื่องของภาษาอังกฤษที่จะ

ประยุกตใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะคําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใชในคอมพิวเตอร 

เชน File open, save, bookmark เปนตน 

การจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะไอทีแกสมาชิกเทศบาลและผูนําชุมชนในเทศบาลตําบลบางเลนเพ่ือ

รองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนครั้งน้ี เปนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรในทองถิ่น จับมือ

กันพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมตัวใหพรอมดานความรูไอที และควรมีการผลักดันสานตอและขยายความรูดานน้ีออก

ไปสูประชาชนในทองถิ่นอยางทั่วถึง เพ่ือเสริมศักยภาพไทยใหสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การพัฒนาใหทันตอเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทใหมของประชาคมอาเซียนได  



ภาพกิจกรรม 

 นายจักริน สาลีผล รองนายกเทศมนตรีตําบลบางเลน ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด 



 

 

 



 

 

 


