แนะนางานวิจัย

ฉบับที่ 17/2563 วันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2563

สถานการณ์และแนวทางการใช้ ICT เพื่อการพัฒนากลุ่มสตรีด้อยโอกาสในประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. กมลรัฐ อินทรทัศน์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษา 1) สถานการณ์ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ICT เพื่ อ การพั ฒ นากลุ่ ม สตรี ด้ อ ยโอกาสในประเทศไทย และ
2) แนวทางการใช้ ICT เพื่อการพัฒนากลุ่มสตรีด้อยโอกาสในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มสตรีด้อยโอกาสที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ตามคุณลักษณะและตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ โดยเลือกจาก 3 เขตพื้นที่ 3 จังหวัดที่มีความต้องการด้าน ICT คือจังหวัดลาปาง เชียงราย
และศรีสะเกษ จังหวัดละ 30 คน รวมเป็น 90 คน
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามในช่วงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 30 คน จังหวัดละ 10 คน
โดยเลือกแบบเจาะจงจากกลุ่มผู้นากลุ่มสตรีด้อยโอกาสที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพจานวน 3 กลุ่มอาชีพหลัก จากพื้นที่เดียวกับ
การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ในการประชุมกลุ่มย่อยหลังการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ICT จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการพรรณาความ
ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์เกี่ยวกับการใช้ ICT ที่ได้จากการประมวลทุกบริบทที่เกี่ยวข้องคือบริบทเชิงพื้นที่ เชิงสังคม
และเชิงลักษณะประชากรของกลุ่มสตรีด้อยโอกาสจากทั้ง 3 พื้นที่ พบว่า การเข้าถึงเครื่องมือ ICT ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่บ้านตนเอง และเข้าถึงด้วยโทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ตโฟน สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้มากที่สุดและใช้ประจาคือ เฟสบุ๊คและไลน์เรียงตามลาดับ และ 2) ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนว
ทางการใช้ ICT ของกลุ่มสตรีดอ้ ยโอกาสในประเทศไทยที่ศึกษาศักยภาพ และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ ICT พบว่า เนื่องจาก
คนกลุ่มนี้ส่วนมากมีฐานะยากจนทาให้ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงและขาดการได้รับการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ ICT ในประเด็น
ข้อมูลข่าวสารที่พบว่าสนใจมากที่สุดคือ การฝึกอาชีพ การศึกษา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และแหล่งงานเรียงตามลาดับ ในขณะที่
พบความต้องการเกี่ยวกับ ICT เรียงตามลาดับคือ 1) ต้องการความรู้และทักษะการใช้ ICT เพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์ของตนเอง
2) ต้องการความรู้และทั กษะการท าการตลาดออนไลน์ 3) ต้องการน า ICT ไปบูรณาการกับความรู้เดิม เช่น ภูมิปัญ ญา
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จึงสรุปว่าการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่าง
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึง การกาหนดนโยบายที่เอื้อต่อการเข้าถึงของกลุ่มคน
ด้อยโอกาสในสังคม และการพัฒนาหลักสูตร ICT ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพและความต้องการของ
คนกลุ่มดังกล่าว
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สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo: Symposium 2020 ขึน้ ในงาน “มหกรรมงานวิจยั
แห่งชาติ ๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นาเสนอ
ผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนาไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และ
ยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ วช. จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษาในหน่วยงานของท่านได้รับทราบ
กิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมนาเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2020 ทั้งในภาคการบรรย(Oral
Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ใน ๖ กลุ่มเรื่อง ดังนี้
๑. การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
๒. การวิจัยด้านสังคม ความมั่นคง พลังงานและสิง่ แวดล้อม
๓. การวิจัยด้านการศึกษา
๔. การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๕. การวิจัยด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
๖. การวิจยั ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเริม่ ต้น
โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากคูม่ อื การส่งผลงาน ซึง่ ผูส้ นใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
https://researchexpo.nrct.go.th/main.php?filename=index_symposuim หรือประสานงานได้ที่ คุณนิรินทร เกี่ยวม่าน
และ นางแสงสุดา กบค้างพลู โทร. 0 2561 2445 ต่อ 517, 515
- ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจาปี 2563 ในงาน “มหกรรมงานวิจยั
แห่งชาติ ๒๕๖๓ (Thailand Research Expo 2020)” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นาเสนอ
ผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนาไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และ
ยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งผลงานนวัตกรรมสานอุดมศึกษา ประจาปี 2563
ผ่านทาง www.nrct.go.th และจัดส่งข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ จานวน 10 ชุด มาที่ฝ่ายจัดการความรู้ด้านการวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย e-mail : rinudorn@nrct.go.th หรือ โทร. 0 2561 2444 ต่อ 517, 530
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมร่วมกับเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสภาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม” ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” ระหว่างวันที่
9 - 10 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอผลงานวิชาการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารวิชาการ/วิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและ
นักศึกษา ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประชุมประกอบด้วย การเสวนาทางวิชาการ การนาเสนอ
ผลงานวิจัยแบบภาคการบรรยายและภาคโปสเตอร์ กลุ่มที่เปิดรับบทความได้แก่ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 3410
9300 ต่อ 3909 หรือ e-mail : conference12@webmail.npre.ac.th
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มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ในวันที่
17 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงชลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ
ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอด
ถึงการสร้างประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นภายในภาคใต้
โดยสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail :
hu_conference@hu.ac.th หรือ โทร. 0 7420 0347
สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนากรณีศกึ ษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศาสตร์ ประจาปี 2563 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มทักษะในการจัดทากรณีศึกษาให้กับอาจารย์ของสถาบัน เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการการศึกษาของสถาบัน ไปสู่การเรียน
การสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลักเพื่อดาเนินการเผยแพร่กรณีศึกษาที่อาจารย์ของสถาบันจัดทาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรณีศกึ ษาในบริบทของไทยออกสูส่ าธารณะระดับชาติ สร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสทีด่ ที ่ีนกั วิชาการจาก
สถาบันต่างๆ ทั่วประเทศและต่างประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีปฏิสมั พันธ์ที่ดีต่อกัน ผูส้ นใจสามารถ
ลงทะเบียนได้ที่ http://conference.nida.ac.th/iccs2020 หรือ E-mail : nida.iccs@gmail.com โทร. 02727 3312,

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทาวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก โดยกาหนดเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี (ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม) และในปี พ.ศ. 2563 นี้ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ได้รับการประเมินคุณภาพ
ให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคาแนะนาและ template บทความวิจัย บทความวิชาการ และ
หนังสือรับรองการส่งบทความตีพิมพ์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst หรือประสานงานได้ที่
นางสาวอามีเนาะ ดีแม E-mail : ejournal_sci@yru.ac.th โทร. 06 3749 0929, 073 299634

แนะนาการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0 2504 7581

