ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร. วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย
องค์การบริหารส่วนต่าบลมหาสวัสดิ์ (อบต. มหาสวัสดิ)์ จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาต่าบล
และองค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ. 2537 มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 ที่ก่าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการ โครงสร้างและ
การจัดองค์กรในการด่าเนินงาน อย่างไรก็ตาม อบต. มหาสวัสดิ์ อ่าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประสบปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารหลายด้าน ได้แก่ (1) การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ล่าช้า (2) การรายงาน
ผลการด่าเนินงานไม่มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ทราบล่วงหน้า และ (3) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ที่ไม่มากเพียงพอและไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งในทางวิชาการด้านการเรียน การสอน
และการวิจัย และทางปฏิบัติต่อหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนสามารถน่าไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานส่าหรับเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือในการติดตาม และการตรวจสอบหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต่าบลมหาสวัสดิ์ในอ่าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(2) ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต่าบลมหาสวัสดิ์ใน
อ่าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(3) ศึกษาภาพรวมการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต่าบลมหาสวัสดิ์ในอ่าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กรรมการที่ปรึกษา อาจารย์ พลเอกศิรินทร์ ธูปกล่่า
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส่ารวจ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา
คือ ประชาชนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของ อบต. ต่าบลมหาสวัสดิ์ อ่าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ่านวน
7,328 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค่านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 96% ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,074 คน

สรุปผลและอภิปรายผล
1. ผลการศึกษาปัญหา พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 10 ด้าน อาจเนื่องมาจาก
ค่านิยม หรือกระบวนทัศน์ของบุคลากรยังยึดติดอยู่กับการบริหารจัดการราชการแบบเก่า ซึ่งใช้เวลานานคอย
การปรึกษาหารือ และขาดการผสมผสานในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารแก่ผู้บริหารของ อบต. มหาสวัสดิ์
2. ผลการศึกษาการพัฒนา พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยระดับปานกลางทั้ง 10 ด้าน เนื่องจาก
บุคลากรของ อบต. มหาสวัสดิ์ ไม่ให้ความส่าคัญกับการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารอย่าง
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อค้นพบในเรื่องปัญหา จึงเป็นการยืนยันถึงความต้องการ
ของประชาชนให้ความส่าคัญกับการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารอย่างแท้จริง
3. ผลการศึกษาภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างล้วนเห็นด้วยในระดับปานกลางทั้ง 10 ด้าน เนื่องจากลุ่มตัวอย่าง
เป็นประชาชนที่ได้รับผลโดยตรงจากการบริหารจัดการของ อบต. มหาสวัสดิ์ เช่น บุคลากรบางส่วนของ อบต.
มหาสวัสดิ์ให้บริการข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน สังคม หรือส่วนรวม

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่า (1) การบริหารจัดการเป็นลักษณะของงานบริหาร
จัดการที่ครอบคลุม 11 ด้าน ได้แก่ การบริหารนโยบาย การบริหารอ่านาจหน้าที่ การบริหารคุณธรรม การ
บริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การอ่านวยการ การ
ประสานงานการรายงาน และการงบประมาณ และ (2) ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว
ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท่าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่าน
วิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท่าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพ
ถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ท่าให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได้
ส่าหรับกรอบแนวคิดในการวิจัย ผู้ศึกษาได้เลือกน่าปัจจัยที่มีส่วนส่าคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า
แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB) ประกอบด้วย 11 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารนโยบาย (2) การบริหาร
อ่านาจหน้าที่ (3) การบริหารคุณธรรม (4) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (5) การวางแผน (6) การบริหาร
องค์กร (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (8) การอ่านวยการ (9) การประสานงาน (10) การรายงาน และ
(11) การงบประมาณ มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนีเ้ พียง 10 ด้าน โดยตัดด้านการบริหารองค์กร
ออก เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต่าบลมหาสวัสดิ์ได้จัดโครงสร้างให้เป็นไปตาม พรบ. สภาต่าบล และ
องค์การบริหารส่วนต่าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546

ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. นายก อบต. มหาสวัสดิ์ ควรให้ความส่าคัญและก่าหนดอ่านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งมอบหมายอ่านาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อกั ษรให้แก่บุคลากร
อย่างชัดเจน พร้อมกับติดประกาศให้ทราบและเข้าใจทั่วกัน
2. อบต. มหาสวัสดิ์ ควรจัดการฝึกอบรมพร้อมกับก่าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับสนับสนุนให้บคุ ลากรได้รับ
การฝึกอบรมเพื่อสร้างและปลูกฝังในเรื่องจิตส่านึกที่ดีเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน และชุมชนอย่างจริงจัง ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ โดยควรจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างน้อย
ปีละครั้ง
3. อบต. มหาสวัสดิ์ ควรมีมาตรการที่สนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับควบคุมดูแลบุคลากรอย่างใกล้ชิด และ
ต่อเนื่องในเรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน สังคม หรือ
ส่วนรวม โดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
4. นายก อบต. มหาสวัสดิ์ ควรมีแผนงานที่ชัดเจน และต่อเนื่องในเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผน พร้อมทั้งควรสนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับเปิดโอกาสในประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง
5. ผู้บริหารทุกระดับของ อบต. มหาสวัสดิ์ควรดูแล และติดตามอย่างใกล้ชิดในเรื่องการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรต่อผู้บริหารอย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ อีกทั้งควรก่าหนดแนวทางปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน
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