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บทคัดยอ 
           องคการบริหารสวนตําบลซึ่งเปนองคกรทองถ่ินของภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนใหเปนองคกรพัฒนา  
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน ซึ่งจําเปนตองใชขอมูลขาวสารและสารสนเทศ
ที่ถูกตอง  ทันสมัย เปนเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจ  ซึ่งเปนที่มาของโครงงานวิจัยการศึกษาการจัดระบบสารสนเทศ
องคการบริหารสวนตําบลลําพญา  อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความรู ความเขาใจ และ
ทัศนคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหแกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล และผูนําชุมชนตําบลลําพญาและเพื่อ
สรางรูปแบบสารสนเทศทองถ่ินตําบลลําพญาแบบมีสวนรวม โดยแบงการดําเนินวิจัยเปน  2 สวน คือ สวนแรกเปนการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสารสนเทศและขอมูลเก่ียวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหาร
สวนตําบลลําพญาโดยการสัมภาษณ และสังเกตบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลําพญา สวนทีส่องเปนการนําขอมูลที่
รวบรวมจากสวนแรกมาเปนขอมูลพื้นฐานในการใหความรู ความเขาใจ สรางทัศนคติเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดย
การจัดฝกอบรมใหกับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลลําพญา และสรางความย่ังยืนของระบบสารสนเทศดวยการจัด
ประชุมรวมกับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนเพื่อรวมกันสังเคราะหประเด็นเพื่อสรางรูปแบบระบบ
สารสนเทศรวมทั้งสรางประสิทธิภาพใหกับระบบสารสนเทศดวยการประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศชุมชนแบบมีสวน
รวมขององคการบริหารสวนตําบลลําพญาและผูนําชุมชน โดยใชเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของที่มีตอ
รูปแบบสารสนเทศแบบมีสวนรวมที่สรางข้ึนโดยการสัมภาษณ 
 ผลการดําเนินการสวนแรกพบวาสวนใหญมีการบันทึกขอมูลในรูปแบบของเอกสารดวยโปรแกรมประมวลผล
คําหรือโปรแกรมตารางงาน ผลการดําเนินงานสวนที่สองพบวาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลมีความรู ความเขาใจ 
ทัศนคติของเทคโนโลยีสารสนเทศจากการผลการวัดการเรียนรูหลังอบรมมีคะแนนสูงกวาและไดรูปแบบสารสนเทศ
สําหรับบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบลลําพญาที่ประกอบดวยระบบฐานขอมูลและสารสนเทศเพื่อ
ดําเนินงานและวางแผนดานโยธา บุคลากร ธุรการ นโยบายและแผน กฎหมายและคดี  สวัสดิการชุมชน พัฒนาและ
จัดเก็บรายได  สาธารณูปโภค  ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ โดยมีประสิทธิภาพจากผลการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของวาเปน
รูปแบบที่มรีายละเอียดขอมูลครบถวนครอบคลุมทุกดานเพียงพอตอการทํางาน และสามารถนําไปพัฒนาเปนโปรแกรม/
ระบบฐานขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลไดตอไป 
 
คําสําคัญ   องคการบริหารสวนตําบล, ระบบสารสนเทศ ,ระบบฐานขอมูล 
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Abstract 
           Sub-district Administrative Organization (SAO), a local government organization, is to develop the 
local area under its responsibility and to sustainably strengthen the community self-reliance.  In order to meet 
these objectives, accurate and updated data and information are needed as operation tools , and therefore, a 
research project in Information Systems Management of Lampaya Sub-district Administrative Organization, 
Banglane district, Nakhon Pathom province, is initiated. The research aims at 1) providing knowledge, 
understanding, and attitude of information technology for personnel of Lampaya Sub-district Administrative 
Organization and community leaders in Lampaya Sub-district; and        2) creating a community information 
format of Lampaya Sub-district using participative approach. The research is divided into 2 main parts: 1) 
collecting data on information and fundamental knowledge of the information system of Lampaya Sub-district 
Administrative Organization by interviewing and observing personnel of Lampaya Sub-district Administrative 
Organization; and 2) using the collected data from the first part as basic information to provide knowledge, 
understanding, and attitude of information technology by conducting a training session for personnel of 
Lampaya Sub-district Administrative Organization; and sustaining the information system through meetings 
between personnel of Lampaya Sub-district Administrative Organization and community leaders. This is to 
synthesize the research issues for creating an information format; and enhancing the efficiency of the 
information system by assessing the participative-approach information system of Lampaya Sub-district 
Administrative Organization and community leaders, using the satisfaction assessment tool. 
 The first operating result shows that Lampaya Sub-district Administrative Organization mostly lacks 
database components for information processing; and the second operating result shows that personnel of 
Lampaya Sub-district Administrative Organization have obtained knowledge, understanding, and attitude of 
information technology with higher learning assessment score; and also provides an information format for 
Lampaya Sub-district Administrative Organization, which includes a database system and information for 
efficient planning and operations in civil; personnel; administration; policies and plans; laws and cases; 
community welfare; revenue improvement and collection; public utility; assets and materials register. The 
interview with people involved shows that the format is comprehensive enough for the operations and can be 
further developed to be a database program/ system of any Sub-district Administrative Organization. 
 
Keywords :  Sub-district Administrative Organization; Information System ; Database System 
 
1.  บทนํา 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของเร่ือง 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการ
จัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพรสารสนเทศไดอยาง  
สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นสารสนเทศจึงไดรับการพัฒนา
ใหเปนระบบข้ึน ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งที่จะชวยให
องคกรสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะ

นอกจากจะใชในการวางแผน การควบคุมการทํางาน 
และประกอบการตัดสินใจอยางถูกตองแลว ยังนําไปสู 
ความเปล่ียนแปลงทางความคิด และสรางทางเลือกใหม  

องคการบริหารสวน ตําบลซึ่ งเปนองคกร
ทองถ่ินของภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนใหเปน
องคกรพัฒนา  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางย่ังยืน  ซึ่งการที่จะพัฒนา
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ทอง ถ่ินและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนให
สามารถพึ่งตนเองอยางย่ังยืนไดนั้น อบต. จําเปนตองใช
ขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่ถูกตอง  ทันสมัย เปน
เครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจดังกลาว [1]  

ระบบสารสนเทศเปนการนําองคประกอบที่มี
ความสัมพันธกันของระบบมาใชในการรวบรวม บันทึก 
ประมวลผลและแจกจายสารสนเทศเพื่อใชในการ
วางแผนควบคุม  จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจซึ่ง
ระบบสารสนเทศชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  
ชวยสรางทางเลือกในการแขงขัน  ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจ  และชวยเพิ่มคุณภาพชีวิต 

จากการที่กลุมผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชน  
พบวาองคการบริหารสวนตําบลลําพญาสวนใหญไมมี
ระบบฐานขอมูลในการประมวลสารสนเทศในการ
สนับสนุนการตัดสินใจในการพัฒนาทอง ถ่ิน  และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพึ่งพา
ตนเองไดอยางย่ังยืน  สอดคลองกับแนวคิดของนายิกา  
เกิ ด ขุนทด  ที่กล าววาพื้ น ฐานความคิดป รัชญา  
หลักการพัฒนาชุมชน  โดยคนมีศักยภาพสามารถ
พัฒนาตนเองและชุมชนของตนได  ซึ่งหากคนในชุมชน
ไดรับการพัฒนาจะสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนของ
ตนไดอยางย่ังยืน [1]  ซึ่งวิธีการที่ผูนําทองถ่ินตองการใช
ในการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด
คือการฝกอบรมรอยละ 56.2 [2]   
  ดวยเหตุผล ดังกลาวผู วิ จัยจึงมีแนวคิดที่ จะ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ  และทัศนคติที่ดีที่มีตอ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวน ตําบล และผูนํ าชุมชน  ตําบลลําพญา  
อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  รวมทั้งสรางรูปแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบลลําพญาที่ตองใช
ขอมูลขาวสารและสารสนเทศที่ถูกตอง  ทันสมัย เปน
เครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจ  
 
 
 

1.2  วัตถุประสงคและขอบเขตการวิจัย 
 1. เพื่อใหความรู  ความเขาใจ และทัศนคติของ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหแกเจาหนาที่องคการบริหาร
สวนตําบล และผูนําชุมชนตําบลลําพญา 
         2. เพื่อสรางรูปแบบสารสนเทศทองถ่ินตําบล   
ลําพญา 
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
   ผูวิจัยเขาสัมภาษณเจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบลพบวาสวนใหญพัฒนาระบบสารสนเทศโดยการ
วาจางบุคคลภายนอกเขามาพัฒนาระบบฐานขอมูลใน
ดานตาง ๆ เนื่องจากบุคลากรไมมีความพรอมสําหรับ
กา รพัฒน าด วยตน เอง จึงทํ า ให เกิ ดข อ จํ ากั ด ใน
กระบวนการทํางานของบุคลากรเนื่องจากสภาวะ
ปจจุบันการใชขอมูลขาวสารและสารสนเทศผันแปรไป
ตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การปกครองจึงทํา
ใหระบบฐานขอมูลที่ ถูกพัฒนาดวยบุคคลภายนอก
องคกรไมสามารถตอบสนองความตองการได   รวมทั้ง
บุคคลากรในองคกรไมสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบ
ฐาน ขอ มู ลตาม คว ามต อ งกา รได จึ งทํา ให ร ะ บ บ
สารสนเทศที่จัดทําไวไมมีบุคลากรดําเนินการใชอีกจึงทํา
ใหระบบสารสนเทศไมย่ังยืน  จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัย
จึงนําวิ ธีการวิ จัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอนเพื่อ
ความย่ังยืนของระบบสารสนเทศโดยแบงการดําเนินวิจัย
เปน  2 สวนใหญ คือ  

สวนแรกเปนการรวบรวมขอมู ลเกี่ยวกับ
สารสนเทศและขอมูลเก่ียวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลลํา
พญาโดยการสัมภาษณ และสังเกตเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลลําพญา  

สวนที่สองเปนการดําเนินงานแบบมีสวนรวมมี 
3 ข้ันตอน  คือ 

1. นําขอมูลที่รวบรวมจากสวนแรกมาเปน 
ขอมูลพื้นฐานในการใหความ รู  ความเขาใจ สราง
ทัศนคติเ ก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการจัด
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ฝกอบรมใหกับเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลลํา
พญา  

2.สรางความย่ังยืนของระบบสารสนเทศดวย
การจัดประชุมรวมกับเจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบลและผูนําชุมชนเพื่อรวมกันสังเคราะหประเด็นเพื่อ
สรางรูปแบบระบบสารสนเทศ 

3. สรางประสิทธิภาพใหกับระบบสารสนเทศ
ดวยการประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศชุมชนแบบมี
สวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลลําพญาและผูนํา
ชุมชน โดยใชเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของที่มีตอรูปแบบสารสนเทศแบบมีสวนรวมที่
สรางข้ึนโดยการสัมภาษณ 

  
3.  ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

  ผลการดําเนินวิจัยสวนแรก  ผูวิจัยทําการ
สํารวจความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลลําพญา โดยไดรับ
ความรวมมืออยางเปนมิตรและอบอุนเปนกันเอง จํานวน 
21 คนโดยใชแบบสัมภาษณและแบบบันทึกการสังเกต 
ผลการวิเคราะหการสัมภาษณพบวาเจาหนาที่ของ 
องคการบริหารสวนตําบลลําพญา สวนใหญมีชวงอายุ  
26-30 ป มีการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ประสบการณการทํางาน มากกวา 5 ปข้ึนไป  งานที่
รับผิดชอบอยูเปนงานที่ตองใชขอมูลเปนจํานวนมาก
และจัดเก็บขอมูลอยางสม่ําเสมอเพื่อใชประกอบการทํา
แผนและโครงการพัฒนาตําบลรวมทั้ งรายงานผล
ปฏิบัติงานอําเภอซึ่งมักจะทําการประมวลผลดวยมือและ
มีการจัดเก็บขอมูลลงในคอมพิวเตอรบางแตไมเปน
ระบบเนื่องจากขอมูลที่บันทึกไมใชจัดเก็บอยูในรูปแบบ
ของฐานขอมูลแตบันทึกในรูปแบบของเอกสารดวย
โปรแกรมประมวลผลคํา (MS-Word) หรือโปรแกรม
ตารางงาน (MS-Excel)  เจาหนาที่มีความสามารถดาน
คอมพิวเตอรในการใช Microsoft Word รองลงมาคือ 
Excel และเคยรับรูเก่ียวกับเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร
โดยการศึกษาดวยตนเอง  มีความตองการความรู
เพิ่มเติมดานการจัดระบบสารสนเทศจาการฝกอบรม 
สัมมนา ซึ่งตรงกับกระบวนการวิจัยในสวนที่สองการ

ฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจ และทัศนคติที่ดี
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเองดานระบบ
สารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบล 
 

   
รูปที่ 1 สัมภาษณเจาหนาที่และผูนําชุมชนองคการ

บริหารสวนตําบลลําพญา 
 

ผลการดําเนินงานสวนที่สอง  การฝกอบรม
ความรู เ ก่ียวกับเทคโนโลยีระบบสารสน เทศใหกับ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลซึ่งมีเนื้อหาในการ
อบ ร ม ป ร ะกอบ ด วยค วาม หม ายของ ข อมู ลและ
สารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศ  
การจําแนกเทคโนโลยีสารสนเทศตามลักษณะการใช
ง าน   ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ  
สวนประกอบของระบบสารสนเทศ  ข้ันตอนการ
ประมวลผลของระบบสารสนเทศ  กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

 

   
รูปที ่2 บรรยากาศการเขารวมอบรม 
     

พรอมทั้งวัดผลการเรียนรูกอนและหลังการอบรมพบวา 
เจาหนาที่ทุกคนมีคะแนนการวัดผลความรูหลังการ
อบรมสูงกวาการวัดผลความรูกอนการอบรม โดย
คะแนนเฉล่ียการวัดความรูกอนการอบรม เทากับ 8.86 
และคะแนนเฉล่ียการวัดความรูหลังการอบรม เทากับ 
11.95  และผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขา
อบรมดานหลักสูตรการอบรม สวนใหญใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก แสดงวาเนื้อหาที่ จัดอบรมตรงกับ
จุดมุงหมายของการอบรม  ตรงกับสิ่งที่ตองการทราบ  
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และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  ดานสื่อการอบรม 
ใหความสําคัญอยู ในระดับมาก แสดงวา เอกสาร
ประกอบครอบคลุมเนื้อหาที่จัดอบรม  ซึ่งมีรายละเอียด
เพียงพอที่จะนําไปประยุกตใชได  และโสตทัศนูปกรณ
ชวยใหการเรียนรูดีย่ิงข้ึน โดยชวยกระตุนใหเกิดความ
สนใจมากข้ึน  ดานเวลา ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
แสดงวา การกําหนดชวงเวลาในการอบรมเหมาะสม  
จํานวนวันในการอบรมเหมาะสม  และระยะเวลาในแต
ละเนื้อหาเหมาะสม  ดานการดําเนินการอบรม สวนใหญ
ใหความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด แสดงวา มีความ
สะดวกในการเดินทางเขารับการอบรม  และขนาดหองมี
ความเหมาะสมกับ จํานวนผูเขารับการอบรม  ซึ่ง
วิทยากรจัดเนื้อหาไดเหมาะสมกับเวลา  โดยจัดลําดับ
ข้ันการนําเสนอเนื้อหาไดเหมาะสม  มีเทคนิควิธีการ
นําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม  และเปดโอกาสใหมีการ
ซักถามและอภิปราย  ดานผลที่เกิดข้ึนกับผูเขารับการ
อบรม ใหความสําคัญอยูในระดับมาก แสดงวา ผูเขารับ
การอบรมมีความรูความเขาใจเพิ่ม ข้ึน  สามารถให
คําป รึกษาแกเพื่อนรวมงาน ได   มีความมั่นใจและ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดตอไป ซึ่งผลการ
วิเคราะหผลการประเมินแสดงใหเห็นวาบุคลากรมี

ความรู  ความเขาใจ และทัศนคติที่ดีตอเทคโนโลยี
สารสนเทศตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

ผลการจัดประชุมรวมกับเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนเพื่อรวมกันสังเคราะห
ประเด็นเพื่อสรางรูปแบบระบบสารสนเทศ โดยมี
บุคลากรเขารวมทุกฝายจํานวน 21 คน รวมกันระดม
ความคิดออกแบบขอมูลและสารสนเทศของงานที่
รับผิดชอบ พบวาการบริหารจัดการขององคการบริหาร
สวน ตําบลมีระบบฐานข อมูลและสารสนเทศเพื่อ
ดําเนินงานและวางแผนคือ  ดานโยธา บุคลากร ธุรการ 
นโยบายและแผน กฎหมายและคดี  สวัสดิการชุมชน 
พัฒนาและจัดเก็บรายได  สาธารณูปโภค  ทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ  
 

    
รูปที ่3 ประชุมรวมกันสังเคราะหประเด็น 

สรางสารสนเทศ 

        
ฝายงาน ขอมูล (Data) สารสนเทศ (Information) 

งานดานกฎหมายและคดี - เรื่องท่ีรองเรียน 
- ประเภทท่ีรองเรียน 
- ชื่อ-นามสกุลผูท่ีรับรองเรียน 
- ชื่อ-นามสกุลผูรองเรียน 
- เลขท่ีรับหนังสือรองเรียน 
- วัน/เดือน/ป 
- รายละเอียดการรองเรียน 
- ผลการพิจารณา 
- จํานวนวันการดําเนินงาน 
- วัน/เดือน/ปท่ีดําเนินงาน 
- เลขท่ีหนังสือออก 
- ผูดําเนินการ 

รายงานผูรองเรียนประจําเดือน 
- ประเภทท่ีรองเรียน 
- เรื่องท่ีรองเรียน 
- ชื่อ-นามสกุลผูรองเรียน 
- ผลการพิจารณา 

รายงานจํานวนผูรองเรียนแยกตามประเภท 
- ประเภทท่ีรองเรียน 
- จํานวนผูรองเรียน 

     
รูปที ่4 ตัวอยางขอมูลและสารสนเทศ 
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ผลการประเมินรูปแบบระบบสารสนเทศแบบมี
สวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลลําพญาและผูนํา
ชุมชน โดยใชเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของที่มีตอรูปแบบสารสนเทศแบบมีสวนรวมที่
สรางข้ึน    ซึ่งประกอบดวย  ผูดูแลรับผิดชอบสวนโยธา 
ผูดูแลรับผิดชอบสํานักงาน ผูดูแลรับผิดชอบสวนการ
คลัง ผูนําชุมชนและบุคคลทั่วไปโดยการสัมภาษณ 

พบวาสวนใหญกลาววารูปแบบครบถวนดีมีขอมูลที่ใช
งานไดจริง, รายละเอียด รูปแบบขอมูล เพียงพอตอการ
ทํางานรูปแบบงายตอการใชงาน   ขอมูลครอบคลุมทุก
แผนกและมีความสวยงามและรูปแบบระบบสารสนเทศ
ที่ออกแบบนี้สามารถนําไปพัฒนาเปนโปรแกรม/ระบบ
ฐานขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลไดตอไป 

รูปที่ 5 สารสนเทศองคการบริหารสวนตําบลลําพญา 
 

 
รูปที่ 6 ตัวอยางแบบประเมินรูปแบบสารสนเทศ 
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รูปที่ 7 ประเมินผลรูปแบบสารสนเทศ 

4.สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
  1. จากการรวบรวมและสํารวจเทคโนโลยี
สารสนเทศพบวาเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลลํา
พญาสวนใหญ  มีความรูความ เขาใจ เ ก่ียวกับการ
จัดระบบสารสนเทศไมเพียงตอการปฏิบัติงาน จึงมี
ความตองการความรู เพิ่มเ ติม ในดานการจัดระบบ
สารสนเทศโดยการฝกอบรม สัมมนา ขอคนพบดังกลาว
สอดคลองกับวิธีการที่ ผูนําทองถ่ินตองการใชในการ
พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุดคือการ
ฝกอบรมรอยละ 56.2 [2]   และองคการบริหารสวน
ตําบลลําพญามีการนํ าข อมูลออกเผยแพร  และมี
วัตถุประสงคของการนําขอมูลไปใชเพื่อประกอบการทํา
แผนและโครงการพัฒนาตําบลเปนสวนใหญ อาจเปน
เพราะวา องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่หลักก็คือ 
การพัฒนาตําบลทั้งทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  และ
วัฒนธรรม ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 บัญญัติไววา องคการ
บริหารสวนตําบลมีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อําเภอ การผังเมือง และปญหาขององคการบริหารสวน
ตําบล [3] เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแกไขปญหา 
ตลอดจนสง เสริ มคุณภาพชี วิตความ เปนอยู ของ
ประชาชนในทองถ่ินใหดีย่ิงข้ึน 
 2. จากการดําเนินการฝกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศพบวาการสรางความรู  ความเขาใจเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกระบวนการในการเสราง
ทัศนคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. จากการจัดประชุมรวมกับเจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนเพื่อรวมกันสังเคราะห
ประเด็นเพื่อสรางรูปแบบระบบสารสนเทศ พบวาระบบ

สารสนเทศที่ ถูกพัฒนาโดยผูใช ระบบจะเปนระบบ
สารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพเนื่องจากผู ใชทราบ
กระบวนการทํางานที่ตนรับผิดชอบเปนอยางดี 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการสรางเครือขายองคการบริหารสวน 

ตําบลเพื่อถายทอดองคความรูเ ก่ียวกับกระบวนการ
สรางรูปแบบสารสนเทศองคการบริหารสวนตําบล 

2. ผลของการออกแบบขอมูลและสารสนเทศ ควร 
นําไปพัฒนาโปรแกรม/ระบบฐานขอมูลขององคการ
บริหารสวนตําบลเพื่อการบริหารจัดการภายในองคการ
บริหารสวนตําบล โดยควรจัดหาและพยายามสรางระบบ
ฐานขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลให สามารถ
เชื่อมโยงกับทุกฐานขอมูลในองคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อเปนการประหยัดทั้งเวลาและกําลังคนในการทํางาน 
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