
บทคัดย่อ
	 การวิจัยเรื่องการรู้สารสนเทศด้านการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจังหวัดปทุมธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรู้

สารสนเทศและปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสารสนเทศ

ด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลประชากรที่ใช้

ในการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลใน

จังหวัดปทุมธานีที่ปฏิบัติงานในปี	พ.ศ.	2555	จ�านวนทั้งสิ้น	

316	 คน	 จากองค์การบริหารส่วนต�าบล28แห่งในจังหวัด

ปทุมธานีได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	316	คน

	 ผลการศกึษา	พบว่า	จากการวเิคราะห์ขอบเขตการ

รู้สารสนเทศของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัด

ปทุมธานีพบว่าบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลมีความรู้

สารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 

โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่

มีค่าเฉล่ียสงูสดุคอืความส�าคญัและประโยชน์ของสารสนเทศ

รองลงมาคอืการใช้และการเผยแพร่สารสนเทศและข้อทีมี่ค่า

เฉลี่ยต�่าสุดคือการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสรุปรายละเอียด

แต่ละด้านได้

	 ผลการเปรยีบเทยีบปัญหาและอปุสรรคการเข้าถงึ

สารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ของบคุลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลทีม่เีพศอายกุารศกึษา

ต�าแหน่งและประสบการณ์ต่างกันพบว่ามีป ัญหาและ

อุปสรรคการเข้าถึงสารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 

ค�าส�าคัญ : สารสนเทศ,	การบริหารงาน

Abstract
	 Research	Information	literacy	management,	

Tambon	Administrative	Organization	of	Personnel	

Management	District.	Thani	The	study	of	informa-

tion	 literacy.	And	barriers	 to	 access,	 information	

management,	tambon	administration	Organization.	

The	 population	 in	 this	 study	 is	 the	 tambon	 

administrative	personnel	in	Pathum	Thani.	Working	

in	the	year	2555	a	total	of	316	people	from	28	of	the	

การรู้สารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต�าบล จังหวัดปทุมธานี
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Organization Tambon Administrative Personnel PathumThani

 มาลีรัชต์ ฉานสูงเนิน*

*อาจารย์ประจ�า  มหาวิทยาลัยปทุมธานี



JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE                    Vol.9  No.1  January – June  2015 9

tambon	Administration	Organization	 in	 Pathum	

Thani.	The	sample	consisted	of	316

	 The	results	showed	that

	 The	 analysis	 of	 the	 scope	 of	 information	

literacy	 of	 tambon	 administrative	 personnel	 

Thani	found	that	people	with	knowledge	of	tambon	

adminis t rat ion 	 organizat ion 	 in format ion	 

management	 district.	 Overall,	 the	 high	 level	 

considering	that	an	item	with	the	highest	average	

is	 the	 importance	and	usefulness	 of	 information,	

fol lowed	 by	 the	 use	 and	 dissemination	 of	 

information.	And	the	average	minimum	is	access	

to	information	sources	are	summarized	each	side.

	 The	 analysis	 of	 the	 scope	 of	 information	

literacy	of	Tambon	Administrative	personnel	Thani	

found	 that	 people	with	 knowledge	 of	 Tambon	 

Administrat ion	 Organizat ion	 Information	 

Management	 District.	 Overall,	 the	 high	 level	 

Considering	that	an	item	with	the	highest	average	

is	 the	 importance	and	usefulness	 of	 information,	

fol lowed	 by	 the	 use	 and	 dissemination	 of	 

information.	And	the	average	minimum	is	access	

to	information	sources	are	summarized	each	side.

Keywords :	Information,	Management

บทน�า
 บคุคลในสงัคมสารสนเทศต้องปรับตวัให้เหมาะสม

กับสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป	กล่าวคือต้องเป็น

บุคคลที่รู ้จักการแสวงหาความรู้และเรียนรู ้ตลอดเวลา	 

รูจ้กัใช้เทคโนโลยแีละสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ	เป็นเครือ่งมอื

ในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อการด�ารงชีวิต	 อาจกล่าว

ได้ว่าการเรยีนรูใ้นสงัคมสารสนเทศเป็นกระบวนการทีพ่ฒันา

คนให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์	 สังเคราะห์และแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญ	

(คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,	 อมรวิชช์	 นาครทรรพ,	

2540)	 อย่างไรก็ตามการที่บุคคลจะมีความสามารถในการ

เรียนรู ้ดังกล่าวข้างต้นผู้เรียนต้องมีความรู ้ความเข้าใจ 

ในกระบวนการศึกษาวิเคราะห์	 โดยเน้นการวิเคราะห์ความ

ต้องการสารสนเทศของตนเอง	 รู้จักแหล่งและวิธีการเข้าถึง

สารสนเทศ	 รู้จักวิเคราะห์	 สังเคราะห์สารสนเทศ	 เพื่อจะน�า

มาใช้ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจของตนเองได้อย่าง 

ถูกต้อง	 ซึ่งความรู้และทักษะเหล่านี้คือ	 การรู้สารสนเทศ	

(Information	 Literacy)	 ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของการ 

เรียนรู ้ตลอดชีวิต	 (ส�านักงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

แห่งชาติ,	2543)

	 การกระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่นนับเป็นรากฐาน

ส�าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะตาม

อุดมการณ์ประชาธิปไตยส่งเสริมให้มีการกระจายอ�านาจ 

เพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการปกครองตนเองตามความ

ต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์ภายในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ซึ่งจะช่วยสร้างความเจริญให้แกท่อ้งถิ่นและประเทศชาตทิั้ง

ทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนับเป็นการ

บริหารพันธรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดเนื่องจาก

เป็นการกระจายอ�านาจการปกครองจากรฐัไปสูป่ระชาชนเพ่ือ

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเองเพราะในท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตก

ต่างกนัทัง้ทางสภาพภมูศิาสตร์ภูมอิากาศทรพัยากรประชากร

ความต้องการและปัญหาที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจึงช่วยให้สามารถบริหารงาน

ภายในชุมชนที่ รับผิดชอบได ้อย ่ างตรงเป ้ าหมายมี

ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของ 

ท้องถิ่นได้

	 องค์การบรหิารส่วนต�าบลเป็นการปกครองท้องถิน่

ในรปูแบบของการปกครองตนเอง	(local	self	government)	
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ทีป่ฏิบตัติามหลกัการปกครองท้องถิน่	(local	government)

คือรัฐกระจายอ�านาจทั้งทางการเมืองและการบริหาร 

ให้ประชาชนในท้องถ่ินมีอ�านาจในการปกครองตนเอง

องค์การบริหารส่วนต�าบลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัต ิ

สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล	พ.ศ.	 2537	ซึ่งได้

บัญญัติให้สภาต�าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน 

ในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน	 3	 ปี	 เฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 

ปีละ	 150,000	 บาท	 หรือมีเกณฑ์รายได้ตามเกณฑ์ที ่

กระทรวงมหาดไทยก�าหนดได้รับการยกฐานะเป็นองค์การ

บริหารส่วนต�าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่น	 (โกวิทย์	 พวงงาม,	 2552	 :	 254)	 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต�าบลได้แบ่งออกเป็น	2	ฝ่าย

คือ	 1)	 สภาองค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรฝ่าย

นิติบัญญัติ	 ได้แก่	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ที่มาจากเลือกตั้งโดยราษฎรผู ้มีสิทธิ์มีอ�านาจหน้าที่ให้ 

ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต�าบลร่าง 

ข ้อบัญญัติองค ์การบริหารส ่วนต�าบลร ่างข ้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและควบคุมการปฏิบัติงาน 

ของนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	และ	2)	นายกองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเป็นหัวหน้าฝ่ายขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลมาจากการเลือกตั้งเช่นกันมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนด

นโยบายและรับผิดชอบในการบรหิารราชการองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลสัง่อนญุาตอนมุตัเิกีย่วกบัราชการองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลแต่งตั้งและถอดถอนรองนายกและเลขานุการ

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลและปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตาม 

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น	อ�านาจและ

หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัสิภาต�าบลและองค์การบรหิารส่วน

ต�าบล	พ.ศ.	 2537	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 5)	 พ.ศ.	 2546	

ประกาศให้องค์การบริหารส่วนต�าบลมีอ�านาจหน้าที่ในการ

พัฒนาต�าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและ 

มีขอบเขตการรับผดิชอบดแูลเรือ่งต่างๆ	ภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนต�าบลที่สังกัดโดยจัดให้มีและบ�ารุงรักษาทางน�้า

และทางบกรักษาความสะอาดของถนนทางน�้าทางเดินและ 

ที่สาธารณะรวมทั้งก�าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลป้องกัน

โรคและระงับโรคติดต่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส่งเสริมการพัฒนา

สตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการคุ้มครองดูแลและ 

บ�ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ�ารุงรักษา

ศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่นหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการ 

มอบหมายนอกจากนี้ในมาตรา	 68	 ยังก�าหนดว่าองค์การ

บริหารส่วนต�าบลอาจจัดท�ากิจกรรมในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลโดยให้มนี�า้เพือ่การบรโิภคและการเกษตรให้มแีละ

บ�ารุงการไฟฟ้าและแสงสว่างหรือโดยวิธีอื่นให้มีและบ�ารุง

รกัษาทางระบายน�า้ให้มแีละบ�ารงุสถานทีป่ระชมุการกฬีาการ

พักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะให้มีและส่งเสริมกลุ่ม

เกษตรกรและกิจการสหกรณ์ส ่งเสริมให ้มีกิจกรรม 

ในครอบครัวบ�ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกร

การคุม้ครองดแูลและรกัษาทรพัย์สนิอนัเป็นสาธารณะสมบตัิ

ของแผ่นดินหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลให้มีตลาดท่าเทียบเรือหรือท่าข้ามกิจการ

เกีย่วกบัการพาณชิย์การท่องเทีย่วการผังเมอืง	(กรมส่งเสรมิ

การปกครองท้องถิ่น,	 ม.ป.ป.,	 หน้า	 92)	 เมื่อพิจารณา 

จากโครงสร้างและอ�านาจหน้าที่ของขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลที่กล่าวข้างต้นนั้นสามารถสรุปได้ว่าองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่น 

ที่มีความส�าคัญยิ่งในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีบทบาทอ�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประชาชนในชนบทซึ่งมีผลโดยตรงต่อการกระจายอ�านาจ

ของรฐัในการบรหิารจดัการเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาชนในพืน้ทีใ่นระดบัรากหญ้าดงันัน้องค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลจึงมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของการน�า

นโยบายและการกระจายอ�านาจไปปฏิบัติจึงมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้าน

การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลเข้ามาด�าเนินงาน
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ขององค์การบริหารส่วนต�าบลตามนโยบายของรัฐบาล 

ที่มุ่งหวังให้องค์การบริหารส่วนต�าบลเป็นองค์กรด�าเนินงาน

พัฒนาในท้องถิ่นนั้นๆด้วยเหตุผลที่กล่าวมาน้ีผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษาการรู ้สารสนเทศด้านการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจังหวัดปทมุธานีเพือ่ให้ทราบถงึความสามารถของ

การรู ้สารสนเทศและสภาพปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึง

สารสนเทศด้านการบรหิารงานองค์การบรหิารส่วนต�าบลของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลซ่ึงผลการวิจัยที่ได้น�าไป

ใช้ในการเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ

ด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลและน�าข้อมูล

ไปเสนอต่อผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องในการพัฒนาความรู้และ

ทักษะการรู้สารสนเทศของบุคคลการองค์การบริหารส่วน

ต�าบลในการจัดหาและจัดบริการสารสนเทศให้แก่กรมการ

ปกครองกองราชการส่วนต�าบลตลอดจนหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต�าบลเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและการใช้สารสนเทศของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาการรู้สารสนเทศด้านการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจังหวัดปทุมธานี

	 2.	เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึง 

และการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศทางด้านการบรหิารงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจังหวัดปทุมธานี

	 3.	เพือ่เปรยีบเทยีบการรู้สารสนเทศด้านการบรหิาร

งานองค์การบริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลที่มีเพศอายุการศึกษาต�าแหน่งและประสบการณ์

ต่างกัน

	 4.	เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึง

สารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลทีม่เีพศอาย	ุการศกึษา	

ต�าแหน่ง	และประสบการณ์ต่างกัน

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้ ง น้ี เป ็นการศึกษา เกี่ ยวกับการ 

รู้สารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล

ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลจังหวัดปทุมธานี	 

มีองค์การบริหารส่วนต�าบล	28	แห่ง	ประกอบด้วยเทศบาล

เมืองปทุมธานี	 เทศบาลเมืองบางคูวัด	 เทศบาลต�าบล 

บางหลวง	 เทศบาลต�าบลบางกะดี	 เทศบาลต�าบลหลักหก	

เทศบาลต�าบลบ้านกลาง	 เทศบาลต�าบลบางเดื่อ	 เทศบาล

ต�าบลบางพูน	 เทศบาลต�าบลบางขะแยง	 เทศบาลต�าบลบ้าน

ใหม่	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านฉาง	 องค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลบ้านกระแชง	องค์การบริหารส่วนต�าบลบางหลวง	

องค์การบรหิารส่วนต�าบลบางพดู	องค์การบรหิารส่วนต�าบล

สวนพรกิไทย	เทศบาลเมอืงท่าโขลง	เทศบาลเมอืงคลองหลวง	

องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม	 องค์การบริหารส่วน

ต�าบลคลองสี่	 องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองห้า	 องค์การ

บริหารส่วนต�าบลคลองหก	องค์การบริหารส่วนต�าบลคลอง

เจ็ด	เทศบาลนครรังสิต	เทศบาลเมืองบึงยี่โถ	เทศบาลต�าบล

ธัญบุรี	 เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	 เทศบาลต�าบลหนองเสือ

องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงบา

 1. ประชากร

	 ประชากรที่ศึกษาคือบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลในจงัหวดัปทมุธาน	ีจ�านวน	28	แห่ง	รวมประชากร

ทั้งสิ้น	316	คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้

	 	 1.	 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข ้อง 

เพื่อก�าหนดกรอบในการท�าวิจัย	 และการสร้างเครื่องมือที ่

ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม

	 	 2.	 สร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เก็บข้อมูลและ 
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น�าแบบสอบถามไปให้กรรมการ	ทีป่รกึษาวิจยัเพือ่ตรวจสอบ

และแก้ไขแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา

	 	 3.	 น�าแบบสอบถามทีส่ร้างเสร็จแล้วให้ทีป่รึกษา

วิจัยเพื่อตรวจความถูกต้องของเน้ือหาความชัดเจนในข้อ

ค�าถามและความสอดคล้องในแนวปฏิบัติงานของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลและน�ามาปรับปรุงแก้ไข

	 	 4.		 น�าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขจากการตรวจ 

ของท่ีปรึกษาวิจัยแล้วไปน�าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจ

สอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาและความชัดเจนของภาษา 

ที่ใช้ในข้อค�าถาม

	 	 5.		 น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก ้ไขแล ้ว 

ไปทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่นโดยทดลองใช้	 (try-out)	 

กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง

จ�านวน30	 คน	 ได้แก่	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล

จังหวัดนนทบุรีแล้วน�าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าเชื่อมั่นด้าน

การรูส้ารสนเทศเท่ากับ	0.96	และค่าความเชือ่มัน่ด้านปัญหา

และอุปสรรคการรู้สารสนเทศเท่ากับ	 0.98	 ซึ่งถือได้ว่าเป็น

แบบสอบถามที่สามารถน�าไปใช้เป็นแบบสอบถามในการ 

เก็บข้อมูลจริงต่อไป

	 	 6.	 น�าแบบสอบถามที่เลือกแล้วไปทดสอบเพื่อ

หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามค่าเชื่อม่ันถ้าพบข้อ

บกพร่องของแบบสอบถามน�ามาปรับปรุงแก้ไขจนได้

แบบสอบถามที่สมบูรณ์

	 	 7.	 น�าแบบสอบถามทีส่มบรูณ์แล้วไปเกบ็ข้อมูล

กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

สรุปผลการวิจัย
 ผลจากการศึกษาเรือ่งการรู้สารสนเทศทางด้านการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลจังหวัดปทุมธานีสามารถอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.	เพื่อศึกษาการรู้สารสนเทศทางด้านการบริหาร

งานองค์การบริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลจังหวัดปทุมธานีจากผลวิจัยพบว่าบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลมีการรู้สารสนเทศด้านการบริหาร

งานองค์การบริหารส่วนต�าบลโดยรวมอยู่ในระดับมากตาม

ล�าดับดังนี้

	 	 1.1	ความส�าคัญและประโยชน์ของสารสนเทศ

ด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จากผล 

การวิจัย	 พบว่า	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลได้

ตระหนักถึงความส�าคัญและประโยชน์ของสารสนเทศ 

ด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในระดับมาก

ทีส่ดุคอืสารสนเทศด้านกฎหมายระเบยีบข้อบงัคบัเนือ่งจาก

กฎหมายระเบียบข้อบังคับเป็นส่ิงที่บุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลจะต้องยึดเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผล

การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 

ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	จารุพร	เทยีบสงูเนนิ	(2550)	

ที่พบว่านายกองค์การบริหารส่วนต�าบลต้องอ่านและศึกษา

กฎระเบียบค�าสั่งและหนังสือสั่งการก่อนน�าไปปฏิบัติเพื่อ 

ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจรองลงมาคือ 

ความรู้ด้านการบริหารและการจัดการ,	สารสนเทศด้านการ

จัดท�าแผนพัฒนา	 อบต.,	 สารสนเทศด้านการจัดท�า 

งบประมาณรายจ่าย,	 สารสนเทศด้านการส่งเสริมการ

ประกอบอาชพี,	สารสนเทศด้านเดก็เยาวชนสตรีผูส้งูอายคุน

พิการตามล�าดับซึ่งสารสนเทศเหล่านี้มีส่วนส�าคัญในการน�า

ไปใช้ประโยชน์ในการปฏบัิตงิานของบคุลากรองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลซึง่สอดคล้องกบัหน้าทีท่ีอ่งค์การบริหารส่วนต�าบล

จะต้องท�าในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ตามมาตรา	 67	

และ	 68	 เพื่อการพัฒนาต�าบลให้เจริญก้าวหน้าซึ่งส่งผล 

ให้ประชาชนที่อยู ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบลนั้นๆ	 

มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 	 1.2	การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศด้านการบริหาร

งานองค์การบริหารส่วนต�าบล	 จากผลการวิจัย	 พบว่า	

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลมีการเข ้าถึงแหล่ง

สารสนเทศบุคคลด้านการบริหารงานองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณา 
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เป็นรายข้อ	พบว่า	 ข้อที่มีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศบุคคล

อยู ่ในระดับมาก	 2	 ข้อคือจากแหล่งเพ่ือนร่วมงานทั้งนี้ 

อาจเป็นเพราะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจะมีความเช่ียวชาญและคุ้นเคยกับงานที่ปฏิบัติ

อยู่เป็นประจ�าจึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ

เป็นอย่างดีและจะเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลในเรื่องนั้นๆ	ซึ่งเป็น

งานในหน้าที่ของตนเองซึ่งบางครั้งอาจขอค�าแนะน�าปรึกษา

กับพนักงานหรือเพื่อนร่วมงานด้วยกันเองซึ่งสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	 ร�าพึง	 กลิ่นชั้น	 (2545,	 หน้า	 104)	พบว่า 

คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต�าบลมีการใช้

แหล่งสารสนเทศบุคคล	 ได้แก่พนักงานส่วนต�าบลและ 

จากแหล่งปลัดอบต.	เนื่องจากปลัด	อบต.	ถือเป็นข้าราชการ	

จากส่วนกลางซ่ึงจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน

กฎหมายการเมืองการปกครองตามคุณวุฒิทางการศึกษา 

จึงท�าให้บุคลการองค์การบริหารส่วนต�าบลมีการขอค�า

ปรึกษาหรือขอค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ

	 จากผลการวิจัย	พบว่า	 บุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลมกีารใช้ส่ือสารสนเทศด้านการบรหิารงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางตามล�าดับ

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีการใช้สื่อสารสนเทศอยู่ใน

ระดบัมาก	3	ข้อคอืจากแหล่งสือ่สารสนเทศอนิเทอร์เน็ตทัง้นี้

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งที่ มีความทันสมัยทัน 

ต่อเหตุการณ์และสามารถใช้ได้ทกุทีท่กุเวลารองลงมาคือจาก

แหล่งสื่อสารสนเทศวิทยุโทรทัศน์และจากแหล่งสื่อสาร

สนเทศหนงัสอืพมิพ์เน่ืองจากเป็นแหล่งสารสนเทศทีเ่ผยแพร่

ข ่าวสารข ้อมูลและความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ	 ที่ทัน 

ต่อเหตุการณ์เข้าถึงได้ง่ายและใช้สะดวก

	 จากผลการวิจัย	พบว่า	 บุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลมีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันด้านการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลโดยรวมอยู่ในระดับ

ปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	 การเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศสถาบนั	อยูใ่นระดบัปานกลาง	3	ข้อ	คอืจากแหล่ง	

หอกระจายข่าวประจ�าหมู่บ้านทั้งนี้เนื่องจากเป็นแหล่งที่ใกล้

ที่สุดและมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเหตุการณ์ความ

เคล่ือนไหวเป็นประจ�าทุกๆ	 วัน	 รองลงมาคือ	 จากแหล่ง 

ที่ว ่าการอ�าเภอทั้งนี้ เนื่องจากบุคลกรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลมีการประชุมประจ�าเดือนที่อ�าเภอดังนั้นอ�าเภอจึง

เป็นแหล่งที่นายก	 อบต.	 สมาชิก	 อบต.	 ของแต่ละแห่ง 

ได้มาพบกันได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ปรึกษาหารือ

และขอค�าแนะน�าต่างๆ	และ	จากแหล่งที่อ่านหนังสือประจ�า

หมู่บ้าน

	 จากผลการวิจัย	พบว่า	 บุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลมีการเข ้าถึงแหล่งสารสนเทศสิ่งพิมพ์จาก 

หน่วยงานราชการด้านการบริหารงานองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลโดยรวมอยู ่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา 

เป็นรายข้อพบว่าการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสิ่งพิมพ์ 

จากหน่วยงานราชการอยู่ในระดับมาก	 2	 ข้อ	 คือ	 หนังสือ 

หรือเอกสารที่ เกี่ยวข ้องกับการปฏิบัติงานของ	 อบต.	 

เช่นกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆทั้งนี้เนื่องจากหนังสือ

หรือเอกสารดังกล่าวเป็นสิ่งที่บุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจะต้องยึดเป็นคู ่มือในการปฏิบัติงานเพ่ือให ้

ผลการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ 

ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ	จารุพร	เทยีบสงูเนนิ	(2550)	

ที่พบว่า	นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลต้องอ่านและศึกษา

กฎระเบียบค�าสั่งและหนังสือสั่งการก่อนน�าไปปฏิบัติเพื่อ 

ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจ	 รองลงมา	 คือ	 

จากแหล่งรายงานหรือเอกสารของทางราชการ	 เช่น	หนังสือ	

สั่งการของระทรวงมหาดไทยทั้งนี้เป็นเพราะในการบริหาร

งานของบคุลากรองค์การบรหิารส่วนต�าบลจะต้องใช้เอกสาร

ดงักล่าว	ทีท่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งมาให้กบัองค์การ

บริหารส่วนต�าบลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ

เอกสารนั้นจะใช้อ้างอิงเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล

	 	 1.3	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลมีการ 

ใช้และการเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลโดยรวมอยู ่ในระดับมาก	 ผลการวิจัย	 
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พบว่า	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลมีการใช้และ 

การเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการบริหารงานองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสูด 

คือเพื่อทราบระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่เกี่ยวกับการ 

ปฏิบัติงาน	 อบต.	 โดยบทบาทหน้าที่ของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลจะต้องมกีารบรหิารจัดการองค์การบรหิาร

ส่วนต�าบลให้มีทิศทางท่ีดีขึ้นและเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจ

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือบทบาทขององค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย	 

ที่ก�าหนด	ดังน้ัน	 บุคลากรองค์การบริหาร	 ส่วนต�าบลจึงมี 

การใช้และการเผยแพร่สารสนเทศในเรื่องน้ีมากที่สุด 

ซึง่สอดคล้องกับผลการวจิยัของ	จารุพร	เทยีบสงูเนิน	(2550)	

การใช้สารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์งานขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลอยู่ในระดับมาก

	 2.	เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึง 

และการพฒันาทกัษะการรูส้ารสนเทศทางด้านการบรหิารงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลจังหวัดปทุมธานีพบว่าบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลมีปัญหาและอุปสรรคการรู้สารสนเทศด้านการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลในระดับปานกลาง	 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือไม่มีแหล่งสารสนเทศที่รวบรวม

ข้อมูลในเรื่องการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ไว้อย่างครบถ้วนและข้อมูลด้านการบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการ

เน่ืองจากไม่มีแหล่งท่ีจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะด้านการบรหิาร

งานองค์การบริหารส่วนต�าบลท�าให้มีปัญหาในการทีต้่องการ

สารสนเทศเฉพาะด้านท�าให้ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ

ไม่สอดคล้องกับงานที่ต ้องปฏิบัติซ่ึงสอดคล้องกับผล 

การวิจัยของ	อรรคพล	สารพล	(2544);	นรสิงห์	แสงบัวเผื่อน	

(2548)	ทีพ่บว่าสารสนเทศทีใ่ช้ไม่เพยีงพอต่อการปฏิบตังิาน

ไม่ทันสมัยไม่สมบูรณ์ครบถ้วนเข้าใจยากและไม่ถูกต้อง

	 3.	เพื่อเปรียบเทียบการรู้สารสนเทศทางด้านการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การ

บริหารส่วนต�าบลจังหวัดปทุมธานีพบว่า

	 	 3.1	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีเพศ

ต่างกนัไม่มผีลต่อการรูส้ารสนเทศด้านการบรหิารส่วนต�าบล

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต�าบลมีลักษณะ 

ที่คล้ายคลึงกัน

	 	 3.2	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีมีอายุ

ต่างกันมีผลต่อการรู้สารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การ

บริหารส่วนต�าบลในด้านการใช้แหล่งสารสนเทศบุคคล 

และการใช้แหล่งสถาบนัซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิาน	ทัง้นีเ้ป็น

เพราะบุคลากรที่มีอายุมากจะมีการแลกเปลี่ยนความรู ้

ระหว่างกันมากกว่าบุคลากรที่มีอายุน้อย

	 	 3.3	บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลที่ม ี

การศึกษาต่างกนัมผีลต่อการรูส้ารสนเทศด้านการบริหารงาน

องค์การบริหารส่วนต�าบลแตกต่างกันในเรื่องการใช้แหล่ง

สารสนเทศบคุคลการใช้แหล่งสารสนเทศสถาบนัและการใช้

แหล่งสารสนเทศสิง่พมิพ์จากหน่วยงานราชการซึง่สอดคล้อง

กับสมมติฐานทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระดับการศึกษามีผลต่อ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

	 	 3.4	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มี

ต�าแหน่งต่างกันมีผลการรู้สารสนเทศด้านการบริหารงาน

องค์การบริหารส ่วนต�าบลแตกต่างกันในด้านแหล่ง

สารสนเทศสถาบันซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็น

เพราะต�าแหน่งงานและภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติส�าหรับบุคลากร

ที่มีต�าแหน่งสูงจะมีการแสวงหาสารสนเทศเพื่อมาสนับสนุ

นการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

	 	 3.5	 บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มี

ประสบการณ์ต่างกนัมผีลต่อการรูส้ารสนเทศด้านการบรหิาร

งานองค์การบรหิารส่วนต�าบลไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

แตกต่างกันการรู้สารสนเทศเฉพาะงานจึงไม่แตกต่างกัน

	 4.	เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึง

สารสนเทศด้านการบรหิารงานองค์การบรหิารส่วนต�าบลของ
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บุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบลที่มีเพศอายุการศึกษา

ต�าแหน่งและประสบการณ์ต่างกันพบว่า

	 	 4.1	 บุคลากรองค์การบริหาร	 ส่วนต�าบลที่ม ี

เพศต่างกันไม่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึง

สารสนเทศด้านการบรหิารงานส่วนต�าบลซึง่ไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีปัญหาและอุปสรรคการรู้

สารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลที่

เหมือนกัน

	 	 4.2	บุคลากรองค์การบริหาร	ส่วนต�าบลที่มีอายุ

ต่างกนัไม่มผีลต่อมปัีญหาและอุปสรรคการเข้าถึงสารสนเทศ

ด้านการบรหิารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลซึง่ไม่สอดคล้อง

กับสมมติฐานท้ังนี้อาจเป็นเพราะปัญหาและอุปสรรคการรู้

สารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ที่เหมือนกัน

	 	 4.3	บุคลากรองค์การบริหาร	 ส่วนต�าบลท่ีม ี

ระดับการศึกษาต่างกันไม่มีผลต่อมีปัญหาและอุปสรรค 

การเข้าถึงสารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลซึง่ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

ลักษณะและภาระงานที่แตกต่างความรับผิดชอบงาน 

ก็จะแตกต่างกัน

	 	 4.4	บุคลากรองค์การบริหาร	 ส่วนต�าบลท่ีมี

ต�าแหน่งต่างกันไม่มีผลต่อมีปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึง

สารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะ

และภาระงานที่ปฏิบัติแตกต่าง

	 	 4.5	บุคลากรองค์การบริหาร	 ส่วนต�าบลที่มี

ประสบการณ์ต่างกันไม่มีผลต่อมีปัญหาและอุปสรรคการ 

เข ้าถึงสารสนเทศด้านการบริหารงานองค์การบริหาร 

ส่วนต�าบลซึง่ไม่สอดคล้องกับสมมตฐิานทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ

ลกัษณะและภาระงานทีป่ฏบิตัทิีแ่ตกต่างกนัความรบัผดิชอบ

ต่างกัน

 ข้อเสนอแนะ

	 จากผลการวิจัยและข้อเสนอแนะของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนต�าบลเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศด้านการ

บริหารงานองค์การบริหารส่วนต�าบลผู้วิจัยเห็นว่าสามารถ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการการด�าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต�าบลดังนี้

	 1.	องค์การบรหิารส่วนต�าบลควรมกีารพฒันาทกัษะ

การรู ้สารสนเทศด้านด้านการคมนาคมของบุคลากร 

ให้มากขึ้น

	 2.	องค์การบรหิารส่วนต�าบลควรมกีารพฒันาทกัษะ

การรู้สารสนเทศด้านสาธารณสุขและอนามัยของบุคลากร 

ให้มากขึ้น

 ข้อเสนอแนะส�าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	ศึกษาการรู้สารสนเทศของเกษตรกรหมู่บ้าน

จังหวัดปทุมธานี

	 2.	ศึกษาการรู้สารสนเทศด้านการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต�าบลของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต�าบล 

ในเขตจังหวัดอื่นๆ
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