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สารนิพนธ์เรือ่ งนีม้ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพือ่ ศึกษาระดับความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การบริหารงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ของบุคลากรที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน
169 คน โดยใช้สูตรการค�ำนวณของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เท่ากับ .82 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน (S.D) หรือ Standard Deviation และสถิติการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ F-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน อยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน เรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ด้านบริหารจัดการ
และด้านงบประมาณ ตามล�ำดับ 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าบุคลากรที่มีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ 3) บุคลากรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรียงล�ำดับตามความถี่จากสูงไปหาต�่ำ
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สามอันดับแรก ได้แก่ ควรมีการส่งเสริมให้บุคคลภายนอกหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างเพียงพอ และควรมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทที่ นั สมัยมาใช้ในการประเมินและควบคุมการปฏิบตั งิ านให้
มากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : 1. ความคิดเห็น 2. บุคลากร 3. การบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ABSTRACT
The thematic paper served the purposes: 1) to study the level of personnel’s
opinions on administration of Roi Et Provincial Administration Organization’s information
technology, 2) compare level of their opinions on administration of its information
technology to their variables of genders, ages, and educational levels, and 3) to examine
their suggestions for enhancing administration of its information technology. The sampling
group deducted from Taro Yamane’s table comprised 169 individuals. The research
instrument used for data collection was the five-rating scale questionnaire handout with
twenty questions, each of which possessed the reliability for entire questions at .82. The
statistics utilized for the research embraced percentage, mean, standard deviation, t-test
and F-test.
Results of the research have found the following findings: 1) Personnel’s opinions
on administration of Roi Et Provincial Administration Organization’s information technology
have been rated high in the overall aspect , as has in a single one of all aspect taken into
consideration in descending order of its mean, which entails: personnel, material and
accessories, managements and the budget. 2) The comparative results of their opinions on
administration of its information technology have confirmed that their genders, ages and
educational levels show no significant differences in their opinions as such. 3) Their
suggestions for enhancing administration of its information technology have been
recommended in descending order of three frequencies that it should: increasingly promote
outsourcers or residents to take part in drawing up development plans of its information
technology, allocate sufficient amount of the budget for support of personnel to attend
training courses, procure far more state-of-the-art materials and accessories to use for
assessments and control of duty performances.
Keywords : 1. Opinion 2. Personnel 3. Administration of Information Technology
36

Vol.7 No.1 January - June 2018

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
ภายใต้การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ (Globalization) ในทุกภูมภิ าคของ โลกเกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบนั ทุกภูมภิ าคล้วนมีการติดต่อสือ่ สาร ประสาน
งาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และการบริหารจัดการสารสนเทศต่างๆ จึงท�ำให้ “เทคโนโลยีสารสนเทศ”
เป็นปัจจัยทีจ่ ำ� เป็นต่อการบริหารงานในทุกประเทศ เพือ่ ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ภายในภาครัฐและภาคเอกชน
(ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ, 2550, หน้า 141 - 146)
การบริหารงานของภาครัฐและภาคเอกชนในทุกระดับล้วนต้องอาศัยเทคโนโลยี สารสนเทศ ข้อมูล
ข่าวสาร และเทคโนโลยีที่ ทันสมัยประเภทต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้การด�ำเนินงานของภาค
รัฐและภาคเอกชน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากทีส่ ดุ รวมถึงเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการบริหาร
งานภายในองค์กรให้สูงขึ้น และมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามจากสภาพปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นใน
ระบบราชการของไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ปี ญ
ั หาด้านการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�ำเนินงานทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดประสิทธิภาพเท่าทีค่ วรอันเนือ่ ง
มาจากความรู้ ความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการขาดแคลนเทคโนโลยีเพือ่ ใช้ในการบริหาร
งานมาตรฐานและคุณภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีมาตรฐานและคุณภาพ
ต�่ำ  งบประมาณในการสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการบริหารงานไม่เพียงพอ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของระบบราชการ ท�ำให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขาดการจัดการทีเ่ ป็นระบบ และทีส่ ำ� คัญองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับการกระจายอ�ำนาจ ถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง มีอ�ำนาจ หน้าที่ในการบริหารงานภายใน
ท้องถิ่น ของตนให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�ำเนินงานด้านต่างๆ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด (เศกสรรค์
คงคชวัน, 2556, หน้า 228)
การบริหารองค์กรจะประสบผลส�ำเร็จได้นนั้ จะต้องมีปจั จัยต่าง ๆ หลากหลายประการมาเป็นเครือ่ ง
มือในการบริหาร แต่ที่เป็นปัจจัยหลัก ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องมีเหมือน ๆ กันเห็นจะ
ได้แก่ ปัจจัยด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านกระบวนการบริหาร ซึ่งแต่ละแห่งจะ
มีเทคนิคการบริหารงานที่แตกต่างกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บ
ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นักบริหารยุคก้าวหน้าในปัจจุบนั ต่างยอมรับ
ว่า หากต้องการบริหารงานขององค์การให้บงั เกิดผลหรือบรรลุวตั ถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจาก
องค์กรนั้น จะต้องมีปัจจัยการบริการที่สมบูรณ์อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการ
จัดการซึ่งเรียกว่า 4M’s (Man, Money, Material and Management) ตามทฤษฎีการบริหารทฤษฏีหนึ่ง
ทีใ่ ช้มาแต่เดิมจนถึงปัจจุบนั ดังนัน้ ระบบสารสนเทศจึงได้รบั การพัฒนาให้เป็นระบบขึน้ ซึง่ ระบบสารสนเทศ
นัน้ เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้องค์กรสามารถด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช้
ในการวางแผน การควบคุมการท�ำงาน และประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้ว ยังน�ำไปสู่ความ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

37

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

เปลีย่ นแปลงทางความคิด และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ การมีระบบสารสนเทศทีด่ ที ำ� ให้สามารถเป็นผูน้ ำ� ในการ
ด�ำเนินงานต่าง ๆ ได้ ทุกหน่วยงาน (คมสันต์ ดอนปรีชา, 2553, หน้า 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มกี ารน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและบริหารงานในองค์กร มีส่วนราชการในสังกัด 10 หน่วยงาน กับ 1 หน่วยตรวจสอบ
และโรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน ซึง่ มีความแตกต่างด้านสภาพแวดล้อม ภารกิจ หน้าที่ และส่วนใหญ่ยงั ขาด
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผลให้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ไปอย่างไร้ทศิ ทาง ขาดกลยุทธ์และเป้าหมายทีช่ ดั เจน ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวม
ทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศระหว่างองค์กรไม่สอดคล้องกัน ท�ำให้ยากต่อการเชื่อมประสาน ในปัจจุบัน
ทุกส่วนราชการยังไม่สามารถสือ่ สารและประสานงานกันได้สะดวกมากนัก สาเหตุหนึง่ มาจากการทีโ่ ครงข่าย
สือ่ สารข้อมูลท้องถิน่ (Local Area Network-LAN) ขององค์การบริหารงานส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดยังเป็นแบบ
แยกส่วน จึงท�ำให้การสื่อสารและประสานงานข้ามสายงาน เช่น ระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ยังไม่สะดวก
เท่าทีค่ วร อีกทัง้ บุคลากรที่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลระบบงานคอมพิวเตอร์ยงั ไม่มภี ารกิจงานรองรับทีช่ ดั เจน บุคลากร
แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบงานในส่วนราชการที่สังกัด ท�ำให้การพัฒนางาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี
ความเป็นรูปธรรม บุคลากรบางส่วนไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
เพียงพอ จึงท�ำให้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยงานยังไม่เปิดโอกาสให้
เข้ารับการอบรมอย่างทัว่ ถึง การก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดไม่ชัดเจน และขาดการสร้างแรงจูงใจหรือกระตุ้นให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, 2558, หน้า 1-13)
จากสภาพปัจจุบันและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�ำการศึกษาความคิด
เห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อใช้เป็นข้อสนเทศของการศึกษาไปใช้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหน่วยงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
2.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรต่ อ การบริ ห ารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บุคลากรทีม่ เี พศต่างกันความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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3.2 บุคลากรทีม่ อี ายุตา่ งกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
3.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 ได้ทราบถึงความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารงานระบบสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
4.2 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของบุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน
4.3 ได้ทราบข้อเสนอแนะของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การพัฒนาการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
4.4 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อน�ำไปพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และองค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 292 คน
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, 2558, หน้า 1-13)
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 169 คน
ซึ่งผู้วิจัยก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการค�ำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร
ยามาเน่ (ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสมุ า ผลาพรม, 2553, หน้า 122) เทคนิควิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง 1) ก�ำหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน่ ได้จ�ำนวน 169 คน 2) จ�ำแนกประชากร 292 คน ตามรายชื่อของ
ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และ 3) สุ่มตัวอย่าง ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหน่วยในการสุ่มโดยวิธีการจับสลากแบบทดแทน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น และใช้วิธีการ
เทียบสัดส่วนของบัญญัติไตรยางศ์จากส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดล�ำดับที่ 1-11 จน
ได้ครบจ�ำนวน 169 คน เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านงบประมาณ
3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และ 4) ด้านการบริหารจัดการ
5.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการท�ำวิจัย ได้แก่ พฤษภาคม พ.ศ. 2559
5.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบส�ำรวจรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert’s
Rating Scale) แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ เครือ่ งใช้ในระบบงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาการบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Question)
5.6 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
5.6.1 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าวิธกี ารสร้างเครือ่ งมือจากเอกสาร ต�ำรา แนวคิดทฤษฎีและงาน
วิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน�ำข้อมูลทั้งหมดมาสร้าง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ศึกษา
5.6.2 สร้างแบบสอบถามโดยพิจารณาเนือ้ หาให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั นิยาม
ศัพท์ และกรอบแนวคิดในการในการวิจัย
5.6.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยด�ำเนินการดังนี้
1) ตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา (Content Validity) ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการตามขัน้ ตอน
ดังนี้ 1) น�ำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม
ของแบบสอบถามและแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ 2) เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงทัง้ ด้าน
โครงสร้าง เนื้อหา ส�ำนวนภาษา และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับข้อ
ค�ำถามประเมินความถูกต้องโดยใช้สตู รค�ำนวณค่าดัชนี ความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ (Item
Objective Congruence Index) หรือ IOC
2) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีขั้นตอน ดังนี้ 1) น�ำแบบสอบถามน�ำไปทดลองใช้
(Try-Out) กับประชากรทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั จ�ำนวน 30 คน เพือ่ หาความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
2) หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ ได้คา่ อ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง .37-.68 และหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 117) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ .82 และ 3) ปรับปรุง แก้ไข
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะให้ถกู ต้อง และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพือ่ ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่อไป
5.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
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ระดับมากทุกด้าน เรียงจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ด้านบริหารจัดการ
และด้านงบประมาณ ตามล�ำดับ
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ดังนี้
			 สมมุติฐานที่ 1 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็น
ไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
			 สมมุติฐานที่ 2 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็น
ไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
		 สมมุติฐานที่ 3 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
6.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรียงล�ำดับความถี่สูงไปหาต�่ำ  สามอันดับแรกคือ ควรมี
การส่งเสริมให้บุคคลภายนอกหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึน้ ควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอและควร
มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการประเมินและควบคุมการปฏิบัติงานให้มากขึ้น
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยพบประเด็นน่าสนใจสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
7.1 บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ เป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้
และประสบการณ์การท�ำงาน และให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการด�ำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กันด้วยดี นอกจากนีอ้ งค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการส่งเสริมให้บคุ ลากรได้มี การพัฒนาตนเองอยูต่ ลอดเวลา
และบุคลากรสามารถน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด อีกทั้งมีการใช้จ่ายงบประมาณด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจนคุ้มค่า เป็นไปตาม
แผนการด�ำเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนในด้านวัสดุอปุ กรณ์มกี ารจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ในการปฏิบตั ิ
งานเพียงพอ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเหมาะกับงาน มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายในหน่วยงาน จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ในงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่เสมอ มีการจัดประชุมชี้แจงนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและภารกิจที่ต้อง
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริง จัดโครงสร้างตามอ�ำนาจหน้าที่ให้
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร มีกระบวนการและขั้นตอนในการจัดและบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561
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ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามแผนและน�ำไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุริยานนท์ พลสิม (2553, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสถานภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า เทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด มีสถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ด้านบุคลากร พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
หรือศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ เพือ่ เพิม่ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน ผูบ้ ริหารมีการก�ำหนด
นโยบาย แผนงานก�ำหนดอัตราก�ำลังในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรมีประสิทธิภาพ รับบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตรงเกณฑ์มาตรฐานของต�ำแหน่ง ทีต่ อ้ งการ ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบตั งิ านชัดเจน สร้างขวัญก�ำลังใจและ
สวัสดิการ ส่งเสริมให้บคุ ลากรมีความก้าวหน้าในต�ำแหน่งหน้าที่ ท�ำให้บคุ ลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้อง
กับแนวคิดของจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2541, หน้า 3) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการด้านบุคลากร จ�ำเป็นต้อง
ได้บคุ คลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและคุณสมบัตทิ จี่ ำ� เป็นมาบรรจุให้กบั ต�ำแหน่ง และหน้าทีก่ ารงานทีก่ ำ� หนด
ไว้ และจะต้องให้มจี ำ� นวนเพียงพอไม่มากไปน้อยไป การบริหารจัดการด้านบุคลากรยังควบคุมถึงความจ�ำเป็น
ที่จะต้องมีการให้ค่าตอบแทน และผลประโยชน์สมบูรณ์กับภาวการณ์ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และ
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นระยะ ๆ
2) ด้านงบประมาณ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายการบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส�ำรวจความต้องการและปัญหาก่อนการจัดท�ำงบประมาณ จัดสรรงบประมาณการพัฒนา
บุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและต่อเนื่อง สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์กรต่าง ๆ มีงบประมาณในการบ�ำรุงดูแลรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพียงพอ มีการวางแผนการใช้งบประมาณเพื่อจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณ์ เกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า และติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณสม�่ำเสมอ ซึ่งการจัดท�ำแผนงบ
ประมาณจะสอดคล้องกับแผนพัฒนา 3 ปี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร มีการสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท�ำให้การบริหารงานระบบ
เทคโนโลยีมคี วามโปร่งใส ทุกฝ่ายมีสว่ นร่วม จนท�ำให้การปฏิบตั งิ านบรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับแนวคิดของวิรชั วิรชั นิภาวรรณ (2548, หน้า 78-81) กล่าวว่า การสนับสนุนให้มกี ารตรวจสอบ
ด้านงบประมาณ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก และมีการชี้แจงการบริหารงานงบประมาณให้แก่
ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้การด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความสุจริต และพิจารณาถึงประโยชน์ของ
การใช้สอยก่อนด�ำเนินการจัดหา เพื่อช่วยให้การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
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3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทีม่ ตี อ่ การบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียง
พอ วัสดุอุปกรณ์มีความทันสมัย มีการติดต่อสื่อสารโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน มีการตรวจสอบวัสดุ เครื่องใช้ในงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ทั้งนี้ การจัดการด้านนี้ ยังหมายถึงการออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การบ�ำรุงรักษา ซ่อมแซมสิ่งที่
บกพร่องช�ำรุดเสียหาย และจัดหาสิ่งทดแทนให้พร้อมใช้งาน เพื่อให้การด�ำเนินงานได้ผลและเกิดประโยชน์
สูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของแฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz, 1964, p.4) กล่าวว่า การจัดการวัสดุ
ในการด�ำเนินงานว่าจะท�ำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับแนวคิด
ของของจักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ (2548, หน้า 78-81) กล่าวว่า การจัดหาและมีไว้ใช้ซึ่งเครื่องมือ เครื่อง
ใช้ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่บริการที่เหมาะสมทันสมัยพอเพียง และมีประสิทธิภาพที่จะ
สามารถช่วยให้การด�ำเนินงานตามหน้าทีข่ องหน่วยงานนั้น ๆ อย่างได้ผลหรือเป็นประโยชน์สงู สุด ทัง้ นี้ การ
จัดการด้านนี้ ยังหมายถึง การเสาะแสวงหาการคิดค้น การออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การบ�ำรุงรักษา
และเปลีย่ นชิน้ ส่วนหรือส่วนประกอบ การซ่อมแซมสิง่ ทีบ่ กพร่องช�ำรุดเสียหาย หรือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
ใช้งานต�ำ่ กว่าระดับทีต่ อ้ งการ และการถอดถอนจากประจ�ำการหรือรือ้ ถอน เพือ่ จัดหาหรือจัดท�ำสิง่ ทดแทน
ภายในก�ำหนดเวลาที่สมควรได้
4) ด้านการบริหารจัดการ พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารด�ำเนินการจัดท�ำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ นโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ น�ำแผนยุทธศาสตร์ดา้ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปปฏิบตั ไิ ด้อย่างแท้จริง มีการจัด
โครงสร้างเป็นไปตามอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละสอดคล้องกับนโยบายของผูบ้ ริหาร มีกระบวนการและขัน้ ตอนในการ
จัดและบริหารข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
แผนและน�ำไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของเฮนรี ฟาโยล์ (Henri Fayol,
1949, pp.23-24) กล่าวว่า ด้านการจัดองค์การ โครงสร้างการบริหารจัดการมีความชัดเจน บุคลากรมีความ
รูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ าน ทีร่ บั ผิดชอบเป็นอย่างดี การแบ่งงานและการมอบหมายานตรงตามต�ำแหน่ง
ความรู้ความสามารถ หรือความถนัดของบุคลากรแต่ละบุคคล
7.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของบุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต่างกัน
7.2.1 บุคลากรทีม่ เี พศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
การบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการวางกรอบ ระเบียบ กฎข้องบังคับต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน มีการตรวจสอบและก�ำกับติดตามการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของจิตรา กรุณาฤทธิโยธิน (2547, หน้า 11) ที่กล่าวว่า
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ความคิดเห็นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น จะท�ำให้ทราบถึงความ
เชื่อความรู้สึกและการพิจารณาต่าง ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นที่ได้แสดงออกเพื่อประโยชน์ต่อ
การตอบสนองความต้องการทัง้ ผูแ้ สดง และผูร้ บั ความคิดเห็น และยังเป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7.2.2 บุคลากรทีม่ อี ายุตา่ งกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของบุคลากรที่เป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญ
ที่สุดในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ส�ำเร็จ หากบุคลากรมีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติ
งานก็สามารถปฏิบัติงานได้เต็มความรู้ความสามารถของตน สอดคล้องกับงานวิจัยของคมสันต์ ดอนปรีชา
(2553, บทคัดย่อ) ปัญหาการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานีต�ำรวจภูธรสมเด็จ อ�ำเภอ
สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจภูธรสมเด็จ ที่มีชั้นอายุ เห็นว่ามี
ปัญหาการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมและทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
7.2.3 บุคลากรทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ
สามารถ และทักษะในการปฏิบตั งิ าน โดยการสนับสนุนให้ศกึ ษาต่อ และจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรม
เพื่อให้บุคลากร มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเกิดความช�ำนาญและเชี่ยวชาญในงานที่ตนเองปฏิบัติ
ท�ำให้บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับ
รุง่ อุบล แรงรายบุญ (2551, หน้า 33) กล่าวว่า ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางด้านความเชือ่ และ
ความรูส้ กึ ต่อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยอาศัย พืน้ ฐานความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมเป็นส่วนช่วยให้เกิด
การแสดงความคิดเห็นที่ดี
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 8.1.1 ผลการวิจยั โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารหรือผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรก�ำหนดเป็น
นโยบายเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นระบบ ตอบสนองความต้องการ และเป็นข้อมูลช่วย
ในการตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็ว
8.1.2 ด้านการบริหารจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหารควรมีนโยบายการ
ควบคุม ก�ำกับ ดูแลหน่วยตรวจสอบภายในขององค์กรท�ำหน้าทีช่ ว่ ยควบคุมตรวจสอบ และติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนและน�ำไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบ
8.2 ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยต่อไป
		
8.2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

		
8.2.2 ควรมีการส่งเสริมให้บคุ คลภายนอกหรือประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมากขึ้น
		
8.2.3 ควรมีการวิจยั เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผน
การบริหารการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
9. เอกสารอ้างอิง
คมสันต์ ดอนปรีชา. (2553). ปัญหาการบริหารงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานีต�ำรวจภูธร
สมเด็จ อ�ำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นโยบายสาธารณะ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
จิตรา กรุณาฤทธิโยธิน. (2547). ความคิดเห็นของผูม้ ารับบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขต กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนนทบุรี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์.
จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ. (2541). การจัดการด้านปัจจัยในการบริหาร. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิชย์.
ชนวัฒน์ โกญจนาวรรณ. (2550). การจัดการสารสนเทศส�ำหรับผู้น�ำองค์กรและผู้บริหาร. กรุงเทพฯ :
เอ็กซเปอร์เน็ท.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
ยุทธ ไกยวรรณ์ และกุสุมา ผลาพรม. (2553). พื้นฐานการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริม
กรุงเทพมหานคร.
รุ่งอุบล แรงรายบุญ. (2551). ความคิดเห็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. การศึกษาอิสระรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต.
ขอนแก่น : มหาวิยาลัยขอนแก่น.
วิรชั วิรชั นิภาวรรณ. (2546). การบริหารและการจัดการเทศบาลในยุคปฏิรปู การเมือง. รัฐสภาสาร. 51(2). 84.
เศกสรรค์ คงคชวัน. (2556). การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลควนศรี อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วารสาร Vreidian E-Journal
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 6(3). 228.
สุริยานนท์ พลสิม. (2553). สถานภาพการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษาเทศบาลต�ำบลบ้านเป็ด อ�ำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด. (2558). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. ร้อยเอ็ด :
เมืองร้อยเอ็ด.
Harold Koontz. (1964). Principle of Management. New York, Mc Graw Hill.
Henri, F. (1949). General and Industrial Management. London, Sir Isaac Pitman &  Sons.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561

45

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

10. ค�ำขอบคุณ
สารนิพนธ์นี้ ส�ำเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้ค�ำแนะน�ำ
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณ ดร.สุวฒ
ั น์ จิตต์จนั ทร์ อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก ทีก่ รุณาให้คำ� ปรึกษา
และเอาใจใส่ดว้ ยดีเสมอมาผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้ เป็นอย่างยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัย มหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษา ตรวจแก้ไขและวิจารณ์ผลงาน ท�ำให้งานวิจัยมี
ความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบรวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำแก้ไข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสัสดีอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ดทีไ่ ด้อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นีด้ ว้ ยดี และขอขอบคุณประชาชนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถามด้วยดีคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์
ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน
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